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Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se poohlédl za volebním obdobím 2014-2018. Naše
doba představuje, že neustále něco
doháníme. Dnes, když se člověk
pohledem otočí nazpět, je vše jiné.
Myslím, že nejdůležitější je budoucnost a žít přítomností. Pohledem
do minulosti bychom se měli poučovat z chyb. Na minulost bychom
neměli zapomínat, a proto mi ve fotoalbu dovolte zrekapitulovat několik stavebních akcí, které se zrealizovaly v našem městě za poslední čtyři
roky.
Samozřejmě nejen stavebními
pracemi se město zvelebuje. Je to
i údržba a výzdoba. Lidé chtějí malé
věci, ale bez velkých to nejde. Jsou to
i hodnoty lidské, jak dokážeme společně žít. Hodnoty našeho města jsou
vysoké, ale je potřeba si to uvědomit
a vidět kolem sebe to bohatství. Bohatství nejen hmotné, ale i ty velké
lidské hodnoty. Co je tu dnes, nemusí
tu být zítra. Kdo nechce, tak to neuvidí, i kdyby to bylo zlaté a nesmrtelné.
Naše město má velmi dobrou
občanskou vybavenost. Aby se
všechny tyto majetkové statky dobře
zhodnotily, závisí i na mezilidských
vztazích. Pokud bychom se porovnávali s okolními obcemi, které
jsou velikostně a personálně na naší
úrovni, tak objektivní občan musí
konstatovat, že ve Zdicích máme vše
potřebné a na slušné úrovni. Snažíme se investovat do infrastruktury,
ale vše nejde tak rychle, jak si někteří občané myslí. Dotčené orgány
veřejnou správu moc nešetří a někdy
se zdá, že to jde i proti městu a občanovi. Není v možnostech města
splnit všechna přání občanů. Z mé
zkušenosti mohu říci, že současné
zastupitelstvo bylo v rámci možností
k investicím vstřícné. Pracovalo se
napříč zastupitelstvem a o tom by
správná komunální politika měla

 Skica přístavby základní školy.

být. O konkrétních lidech a o konkrétních věcech. Úředníci a zaměstnanci městského úřadu v rámci
možností plní hospodárně a efektivně veškeré úkoly, které vyplývají
z jejich veřejné práce. Jsou loajální
městu.
Město by se samozřejmě do budoucna mělo dále rozvíjet. Musí
investovat. Byl k tomu přizpůsoben
i územní plán, který byl ukončen
k roku 2016 a již se pracuje na změně číslo 1. V územním plánu je
procentuálně zastoupena rodinná
výstavba, bytová výstavba a průmyslové zóny. Všechny tyto plochy jsou zabezpečeny plánovacími
smlouvami. Někde se tyto plochy
ubraly a přesunuly jinam. Někde se
nepovolily vůbec. Není potřeba vytvářet satelitní osady a není potřeba

vše uspěchat. Územní plán je pro
nás, pro Zdičáky, ne pro případné
spekulanty. Je to dlouhodobý výhled i pro naše děti a další generace.
Územní plán je v souladu s dotčenými orgány. Město by se mělo
s ohledem na budoucnost nejdříve
zabezpečit dostatečnou občanskou
vybaveností a následně postupně
naplňovat společně s majiteli pozemků územní plán. K naší občanské vybavenosti je nutné dokončit
vybudování nové budovy II. stupně ZŠ v ulici Žižkova, pokračovat
budováním a opravami komunikací
a chodníků, dokončit modernizaci
sportovního areálu, připravit studie
odkanalizování Černína a Knížkovic a zajistit bezpečnost občanů
a jejich majetku. Město má již připravené studie a projekty parko-

vacích ploch, a to nejen v centru.
Důležité je rozšířit pečovatelskou
službu pro občany, kterou zabezpečuje Domov V Zahradách.
Vážení spoluobčané, přeji vám
všem a vašim dětem pevné zdraví
a příjemné soužití. Věřím, že když se
podíváte o pár let zpět, tak přece jenom uvidíte, jak se naše město opět
změnilo k lepšímu. Zdice ale musí
být připraveny na budoucnost. A to
jsou. Proto je důležité přijít ke zdickým komunálním volbám a zvolit
každý svoji alternativu.
Černín má být Černín, Knížkovice mají být Knížkovice a Zdice musí
být Zdice. Tím jsou výjimečné.
Zdice mají budoucnost pro
Zdičáky.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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Za období 2014 - 2018 na dotacích 56 milionů
Město Zdice v období 2014-2018 celkem získalo na dotacích 56 milionů korun, které byly realizovány do konkrétních
projektů. V ohlednutím objektivem starosty je výčet pouze některých investičních akcí. Pokud se jedná o výsadbu zeleně, tak jenom v městských lesích se za posledních deset let vysázelo celkem 17 850 ks buků, 6 900 ks smrků, 35 250 ks
borovic, 11 400 ks dubů, 8 400 ks javorů, 1 100 ks lip. Celkem 80 900 ks dřevin. V případě městské zeleně, kde se na výsadbě podíleli odborníci architekti a kontrolovali pracovníci Ministerstva životního prostředí ČR, bylo vysazeno 135 ks
listnatých stromů. Jedna dotace byla na podnět veřejnosti zrušena.

Stará ulice Svat. Čecha a nově vybudovaná komunikace Svat. Čecha.

 Nevyhovující brouzdaliště v mateřské škole a nové, již zrekonstruované brouzdaliště - mlhoviště v areálu MŠ.

Stará budova ZŠ v ul. Komenského před rekonstrukcí obvodového pláště.Budova ZŠ již se zatepleným pláštěm budovy a s vyměněnými okny.
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 Stará "měšťanka" - pohled na rekonstrukce ze dvora budovy. Nová fasáda na staré budově ZŠ v ul. Komenského ze dvora.

 Budování bezbariérového vstupu do budovy ZŠ v ul. Žižkova. Zateplování fasády budovy ZŠ.

 Čelní pohled na zateplenou budovu I. stupně ZŠ v ul. Žižkova. Celkový pohled na ZŠ po vybudování bezbariérového vstupu a zateplení budovy z ulice 5. května.

 Ulice Nad Kovárnou v historickém centru Zdic před rekonstrukcí, v průběhu realizace a po rekonstrukci.
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 Lesopark Knihov - pohled na dosloužilé schody, které byly provizorní a ze dřeva. Nové pískovcové schody jsou položeny do štěrku. Není použit žádný beton.

 Rekonstrukce vnitřních prostor sportovního zařízení ve sportovní hale. Pohled pro pamětníky na vestibul sportovní haly.

 80. léta vnitřních prostor sportovního zázemí. Pohled již na zrekonstruované prostory sportovního zařízení.

 Stará posilovna sportovní haly. Nové vybavení posilovny.
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 Vybavením herních prvků prošla i celá zahrada MŠ pro všech 168 dětí, které v letošním roce navštěvují mateřskou školu ve Zdicích.

 Součástí lesoparku Knihov jsou i nově instalované cvičební prvky na protažení a další lavičkové sestavy. Jsou zde i herní prvky pro naše nejmenší.

 Další investiční akce: turnikety koupaliště.

 Městský výstražný systém.

 Městská zeleň.

 Rekonstrukce a oprava střechy nad jídelnou ZŠ.
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 Rekonstrukce tzv. starého "kaktusu" u ZŠ v ul. Žižkova.

 Víceúčelové hřiště "KAKTUS" po rekonstrukci..

 Vybudování nové skluzavky na koupališti.

 Rekonstrukce ul. Bezručova

 Nový chodník v ul. Žižkova.

 Rekonstrukce chodníků v ul. Žižkova.

 Začínající práce na nové budově MŠ v ul. Zahradní.

 Nová budova mateřské školy.
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 Rekonstrukce ul. Šrámkova.

 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Černín.

 Rekonstrukce nevyhovující komunikace Za Litavou.

 Již opravená komunikace.

 Obnova a nákup vozidel technických služeb.

 Rekonstrukce ul. Družstevní.

 Rekonstrukce chodníku při hlavní komunikaci v ul. Husova.

 Chodník v ul. Husova po rekonstrukci.
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Jak to vidím, aneb proč je dobré míti školu pohromadě
V Základní škole Zdice učím již 12 let, hned od doby, kdy jsme se do Zdic přistěhovali. Mezi kolegy tady vždy
panovaly dobré vztahy a já jsem viděla jejich velký učitelský potenciál. Viděla jsem, jak v prostých podmínkách
s minimem peněz na přístroje a pomůcky, bez techniky a vybavení tříd, odvádějí výbornou práci. Škola se postupem
času začala modernizovat, a to nejen z hlediska prostorů, které má k dispozici, ale především z hlediska učitelské
práce. Škola i její zřizovatel Město Zdice využili všech možných evropských programů a dotací ke zlepšení prostředí
i učitelské práce.
V poslední době zaznamenáváme velký nárůst žáků i pracovníků
a budovy školy doslova „praskají
ve švech“. Jsem ráda, že zastupitelé
města a městská rada v čele s panem
starostou vzala na sebe obrovský
úkol a zodpovědnost postavit novou
budovu, propojit tak po dlouhých letech obě budovy školy, přesně podle architektonického záměru, který
vznikl již někdy ve 30. letech minulého století.
Již tehdy bylo zřejmé, že škola
má tvořit jeden celek, jedno pracoviště, kde sice každý stupeň má svoji
budovu, ale budovy jsou navzájem
prostupné a umožňují vzájemnou
spolupráci dětí i učitelů.

Nic tolik nezlepší klima školy
jako společná práce učitelů – z prvního i druhého stupně a hlavně společná práce dětí. Starší děti jsou vedeny
k ochraně mladších dětí, vystupují
v roli ochránců a patronů. My v současné době můžeme tuto spolupráci
uplatňovat jen v několika projektech,
žádat od rodičů povolení, že děti mohou samostatně přecházet z budovy
do budovy, řešit časové ztráty, které
taková akce přinese a logistiku přesunů.
Jestliže chceme do budoucna vychovávat děti k zodpovědnosti a zabraňovat vzniku šikany, je třeba vzájemné aktivity mladších a starších
dětí podporovat a hojně využívat.

Ještě bych se ráda vrátila k práci učitelů. V letošním roce doslova
přebíhá z budovy do budovy na výuku 7 učitelů, 3 páté třídy na výuku
počítačů, sekretářka, hospodářka
školy, ředitelka a oba zástupci, metodik ICT, který musí zabezpečovat
počítačové vybavení v obou budovách. A vlastně všichni učitelé druhého stupně, kteří sotva o přestávce stihnou oběd ve školní jídelně.
Vzdálenost obou budov od sebe,
jejich naplněnost a stav budovy
v ulici Komenského negativně
ovlivňují kvalitu výuky. Na společné porady se zase přemisťují
všichni učitelé z prvního stupně.
Společná budova rozhodně zajis-

tí zlepšení výuky a lepší využití
odbornosti všech učitelů. A to nezmiňuji prostory školy, které nám
umožní vytvářet menší skupiny
žáků na výuku jazyků, dělit i ostatní předměty, tak jak to děti potřebují, aby učivo dobře zvládaly.
Je třeba také zmínit ekonomickou stránku provozu budov, menší
provozní náklady a menší částky
na údržbu a opravy.
Jsem ráda, že dojde k celkové
modernizaci a zlepšení prostředí
pro všechny žáky i učitele, že zdické děti budou mít školu, která bude
odpovídat požadavkům 21. století.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ Zdice

Zodpovědnost vedení města k vytváření podmínek
pro moderní výuku ve školských zařízeních
K nejdůležitějším institucím,
které dělají vizitku každé obci, patří
bezesporu školská a kulturní zařízení. Z tohoto faktu vycházeli naši
předkové, a proto se v minulosti
často objevovalo toto téma v záměrech a programových prohlášeních
zastupitelstev řady měst. Nejinak
tomu bylo i v době, kdy jsem působil
ve funkci starosty města Zdice (20022010), nejinak je tomu i dnes a přál
bych si, aby tomu bylo i do budoucna
a smysluplné plánované záměry nezůstaly jenom na papíře. V současné
době, kdy se naplno rozběhla realizace přístavby 2. st. základní školy,
se završuje úsilí několika generací
představitelů našeho města z období
1. republiky, kteří si byli už tehdy velmi dobře vědomi neudržitelné situace související se stavem a kapacitou
tehdejší školy, kdy prozíravě počítali
s dalším možným rozvojem obce,
nárůstem obyvatelstva, a tím i navýšením počtu žáků. Rozhodli se jít cestou radikální změny, cestou výstavby
nové moderní školní budovy v Žižkově ulici. A čas jim dal za pravdu.
Bohužel se v té době podařilo z původního projektu dokončit v roce
1934 pouze budovu, která dodnes
slouží žákům 1. stupně. Na budovu
pro 2. st. už se nepodařilo sehnat fi-
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nanční prostředky, neboť náš stát v té
době začal mít v rozdělování peněz
jiné priority spojené s obranou našich
hranic. Proto vítám, že se původní
záměr centralizace budov ZŠ stává
skutečností. Jsem rád, že se naplňuje opět jeden z bodů ze strategického
programu rozvoje města, který byl
odsouhlasen v r. 2007, podobně jako
tomu bylo např. v případě centralizace a modernizace mateřské školy,
výstavby nové knihovny, revitalizace lesoparku Knihov – to vše, což je
nutno připomenout, díky získaným
dotacím za vskutku optimálních finančních podmínek pro město.
Setkávám se s některými názory,
že realizace přístavby je zbytečná, finančně neúměrná a svým umístěním
nepřijatelná. Těmto názorům rozumím, protože je vyslovují lidé, kteří
nemají dostatečné informace, související se stavem a stávající kapacitou
školních budov, s demografickým vývojem, s nastalými změnami v územních plánech města a spádových obcí
(Chodouň, Stašov, Bavoryně) souvisejících s dalšími možnostmi bydlení,
neboť tlak na bydlení v našem kraji
stoupá a v nejbližší budoucnosti stoupat bude, což je dáno i optimální polohou našeho města. Je třeba si také
na druhé straně uvědomit, že k vý-

stavbě přístavby dochází za jiných
ekonomických podmínek a prostorových možností, než tomu bylo před
85 lety, že situování a velikost nové
přístavby jsou odlišné od původního projektu, což jsou skutečnosti,
které se vzdalují původnímu ideálu.
Samotná realizace přístavby přinese
určitě řadu problémů, které provázely
také stavbu ve 30. letech, přinese bezesporu následně problémy dopravní
a další, ale ty jsou oproti tomu zásadnímu, v jakém prostředí a v jakých
podmínkách se budou učit naši potomci, vedlejší a dají se postupně řešit
(např. vytvořením lepších podmínek
pro výuku tělesné výchovy pro žáky
2. st.).
Pokud dáme na misku vah výhody a nevýhody, pak pro člověka
dlouhodobě pracujícího ve školství
převažují pro realizaci přístavby tyto

výhody: optimálnější podmínky pro
práci vedení školy, konec přecházení
žáků i učitelů za účelem výuky a stravování, větší bezpečnost dětí, konec
výuky poznamenané neúměrným
hlukem a výfukovými zplodinami ze
stále narůstajícího silničního provozu
u hlavní silnice, konec stále se opakujících oprav souvisejících se stářím
budovy (vlhkost). A co více, město
získá v budově staré školy rezervu
sloužící pro své potřeby a záměry,
čímž se dnes může pochlubit málokterá obec.
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout
nezměrnou odvahu a úsilí současného vedení města při naplňování
záměru, který tu zanechali naši předkové. Věřím, že se ho podaří po volbách dokončit a že jeho účelnost potvrdí opět čas.
Mgr. Miroslav Holotina

Podvečerní cvičeníčko v tělocvičně ZŠ
Zveme všechny aktivní děti ve věku 2 - 5 let v doprovodu rodiče či
prarodiče na podvečerní cvičeníčko. Všichni si budeme hrát, zdolávat
překážky, naučíme se zdravé soutěživosti, dokážeme se v kolektivu
radovat z úspěchu a také budeme umět přijmout prohru. Na závěr přijde chvilka jógy, zklidnění a společné relaxace. Začínáme 13. 9. 2018
od 17 h v tělocvičně ZŠ Zdice. Těšíme se na všechny.
Lucie Bálková a Bára Uhlířová
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 Stará škola nad kostelem

 Budova tehdy obecné školy otevřené v roce

1884 v dnešní ulici Komenského.

 Nová obecná škola vybudovaná v letech 1933
- 1934 v ulici Žižkova

konec rozhodla postavit další budovu s pěti třídami
a bytem pro školníka. Vybráno bylo místo na zahradě školy v ulici Komenského. Vznikla budova, které se dodnes říká zadní. Se stavbou se začalo 15. 7.
1912, na podzim byla dokončena. Po zimním větrání
byly do ní na jaře 1913 přestěhovány dvě pobočky,
o prázdninách se přestěhovaly třídy a kabinety z radnice (čp. 37). Přední a zadní budova byly spojeny
na dvoře chodníkem.
Čtenáři si jistě všimli, že zatím se v článku mluví
stále jen o obecné škole. V roce 1919 se Zdice konečně dočkaly povolení ke zřízení měšťanské školy
chlapecké a dívčí. Výnosem zemské školní rady ze
dne 16. 9. 1919 bylo povoleno, aby chlapecká a dívčí
škola ve Zdicích, povolené v zásadě výnosem z 15. 7.
1919, byly otevřeny počátkem školního roku 1919/20.
Měšťanská škola byla umístěna do přední budovy.
Bylo to na úkor obecné školy, která mohla využívat
jen budovu zadní. Obecná škola znovu musela umístit
jednu třídu do budovy radnice čp. 37 (původní stará
škola), pro ostatních sedm tříd byl upraven rozvrh hodin tak, aby se při plném počtu hodin učily děti v pěti
učebnách zadní budovy.
Předpokládalo se, že toto umístění měšťanské
školy je prozatímní, protože bylo rozhodnuto postavit pro ni novou budovu. Už 31. října 1919 bylo
schváleno stavební místo v dnešní ulici Žižkova,
v místech, kde později vyrostl obecní dům a nová
obecná škola. Na stavbu měšťanské školy, jejíž rozpočet byl po zvýšení 3 mil. korun, se nepodařilo
ale obci získat žádnou dotaci, a tak ze stavby sešlo.
Situace nedostatku tříd se řešila stavbou obecního
domu, v němž měly být umístěny čtyři třídy obecné školy a byt řídícího učitele. Původní rozhodnutí
obecního zastupitelstva věnovat celý nově postavený
obecní dům (čp. 390 – nyní zbouraná budova MŠ)
školním účelům bylo změněno. Do přízemí byla
přestěhována radnice (obecní úřad), jejíž budova
(čp. 37) byla uznána za nevyhovující. Škole bylo
určeno jen první patro, kde byly umístěny tři třídy
obecné školy. Začalo se v nich učit od školního roku
1921/22. Obecní úřad (národní výbor) zde byl až
do roku 1951, kdy byl přemístěn do budovy dnešní
radnice (ulice Husova čp. 2).
Od školního roku 1929/30 měla obecná škola
navíc třídy nejen v obecním domě, ale jedna třída
byla opět umístěna v budově staré radnice (čp. 37),
což bylo naprosto nevyhovující. Nedostatek školních učeben bylo nutné řešit výstavbou další budovy.
S realizací stavby se začalo v roce 1933 podle projektu Ing. Václava Velvarského. Vyučování v nové
moderní škole v ulici Žižkova čp. 589 začalo 1. září
1934. Po přestěhování obecné školy do nové budo-

vy užívala měšťanská škola přední i zadní budovu
v ulici Komenského. Při stavbě budovy obecné školy
bylo tehdy počítáno s tím, že na ni naváže budova
měšťanské školy. Dokladem jsou tehdejší stavební
plány. Budova měšťanské školy už ale postavena
nebyla, prioritami státu bylo v 2. polovině 30. let zabezpečení obrany našich hranic.
V 60. a 70. letech byly ve školních budovách
prováděny rozsáhlé úpravy. Jmenujme např. zavedení odborných pracoven jednotlivých předmětů,
vybudování nových šaten ve spojovací chodbě mezi
oběma budovami (1961-62), do níž byly instalovány
drátěnkové šatny, 1972/73 výměna oken, přestavba
dřevěných klozetů na zděné. Další důležitou akcí
byla generální oprava elektroinstalace a přístavba kabinetu a sborovny. V následujícím školním roce byly
vyměněny dveře učeben, vchod do školy byl opatřen
novými dveřmi se skleněnou výplní. Od února 1975
až do konce školního roku byla prováděna instalace
plynového ústředního topení. Velmi důležité bylo zavedení vodovodní přípojky.
Změnami prošla také moderní budova 1. stupně v ulici Žižkova. V roce 1957 byla nahrazena její
rovná střecha klasickou, k téže úpravě došlo i u tělocvičny v roce 1960. Klasickým způsobem byly zastřešeny i tři nové místnosti postavené nad ředitelnou
a sborovnou v letech 1965-67.
Další problém s nedostatkem učeben nastal počátkem 70. let. Co bylo jeho příčinou? Do nového
tehdy postaveného sídliště se nastěhovali mladí
lidé s malými dětmi a o další děti se jejich rodiny
ve Zdicích rozrostly. Nedostatek učeben byl řešen
přístavbou budovy v ulici Komenského. Po demolici bývalého Holečkovic statku, nacházejícího se
v těsném sousedství 2. stupně základní školy, byly
na jeho místě přistaveny čtyři učebny. Práce na základech byly zahájeny 3. září 1979, vyučovat se zde
začalo 1. září 1980.
Ale vraťme se nyní zpět k současnosti. Realizací přístavby 2. st. základní školy se završí úsilí
představitelů obce započaté už v 30. letech. Vedení
města musí počítat s dalším rozvojem Zdic i okolních obcí, jejichž děti do zdické školy docházejí. Je
dobře, že zastupitelé na svém zasedání 28. 6. 2018
se pro realizaci přístavby rozhodli, i když se město
bude na této investiční akci muset podílet svými nemalými finančními prostředky. Bez získané dotace
120 milionů by ji však nikdy ze svých prostředků
nemohlo uskutečnit. A získat někdy dotaci se nemusí
již podařit. S výhodami přístavby, jak je shrnul do závěru svého článku (str. 8) Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města v letech 2002-2010, lze jen souhlasit.
Jana Smíšková

Historie školních budov ve Zdicích

V současné době byla zahájena přístavba 2. stupně základní školy k budově 1. stupně v ulici Žižkova.
Dochází tak k naplnění záměru centralizace školních
budov, který plánovalo vedení obce už v 30. letech
v souvislosti s výstavbou nové budovy obecné školy,
postavené v letech 1933-34. Důkazem záměru jsou
tehdejší stavební plány.
Jaká je historie výstavby školních budov ve Zdicích? Pojďme si ji připomenout. Kdy přesně byla
ve Zdicích založena škola, není známo. Je ale jisté, že
v 17. století již tady škola byla, což dokazují zápisy
z matriky, ve kterých je u některých osob poznamenáno „kantor zdický“. Až do roku 1884 byla škola v čp.
37 nad kostelem. V budově se šindelovou střechou
byly jen dvě učebny. Školní docházka byla šestiletá. Do školy bylo zapsáno i přes tři sta žáků, ale ani
v zimě nebyla docházka úplná, v létě byla zcela slabá.
V 2. polovině 19. století Zdice prožívaly velký
rozvoj spojený s výstavbou železniční trati Praha –
Plzeň (1862) a oživením zdejšího průmyslu. S rostoucím počtem obyvatel rostl i počet žáků školy.
K přeplnění tříd přispělo i zavedení povinné osmileté
školní docházky (Říšský zákon ze 14. 5. 1869). Místní školní rada musela řešit problém nedostatku míst
ve škole. Usnesením veleslavné c. k. zemské školní
rady z roku 1877 byla škola rozšířena na trojtřídní.
Pro umístění nové třídy byl najat dům pana Mužíka
na Zdíkově náměstí čp. 35, kde kromě třídy měl byt
učitel a školník (učilo se zde až do roku 1884).
Problém nedostatku míst ve škole bylo nutné
řešit postavením nové školní budovy. Začala stavba
budovy čp. 72 v dnešní ulici Komenského. Základní kámen byl svěcen dne 12. 8. 1883, o rok později
dne 14. 9. 1884 byla nová školní budova vysvěcena.
Výuka zde začala 29. 9. 1884. Od 1. 1. 1885 byla
škola rozšířena o čtvrtou třídu, od 1. 1. 1886 byla
škola pětitřídní. Ve školním roce 1891/92, kdy bylo
přijato 407 dětí, byla od začátku ledna 1892 otevřena
šestá třída.
Rozšířením a vzkvétáním obce přibývalo dále
dětí, v důsledku rozsáhlejšího dolování se sem stěhovali horníci s rodinami, a tak i budova z roku 1884
začala být nedostačující. Prozatímně byla situace
řešena otevřením poboček - od roku 1909/10 byly
dvě umístěny v původní budově školy nad kostelem, kde byla po stavbě školy v roce 1884 zřízena
radnice. Na žádost místní školní rady byla při škole
otevřena od 1. 5. 1912 další, v pořadí už třetí pobočka. Její umístění bylo řešeno pronajmutím místnosti
v hostinci pana Nademlejnského v čp. 269 v ulici
Komenského (dnes prodejna potravin). Ale ani tak
nebyl problém nedostatku školních prostor vyřešen.
Místní školní rada po zvážení různých návrhů na-
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z usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 13, 14, 15)
Rada města č. 13
ze dne 17. 7. 2018
l VZMR – „Dětské hřiště v ulici
Knížkovická – povrch“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 10. 7. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Andrea Rosenbaumová,
Luděk Jánský, Jan Novotný-omluven, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Dětské
hřiště v ulici Knížkovická – povrch“,
která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
653 547,00 Kč bez DPH (790
791,87 Kč s DPH) uchazeči 4soft, s.
r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ 28703324 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l VZMR – „Dětské hřiště v ulici
Knížkovická – herní prvky“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 10. 7. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Andrea Rosenbaumová,
Luděk Jánský, Jan Novotný-omluven, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Dětské
hřiště v ulici Knížkovická – herní
prvky“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 247 938,50
Kč bez DPH (300 005,59 Kč s DPH)
uchazeči MONOTREND s. r. o, Jamné 34, 666 01 Tišnov, IČ 29320313
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l VZMR – „Městský kamerový
systém Zdice“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 11. 7. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Ing. Michal
Pánek MBA, Milan Pánek, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku
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malého rozsahu „Městský kamerový
systém Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 407 023,00
Kč bez DPH (492 497,83 Kč s DPH)
uchazeči Techsupport s. r. o., Pod
Šachtou 934, 267 51 Zdice, IČ
27458873 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Kupní smlouvy.
l VZMR – „Oprava stávajícího
povrchu propojení mezi ulicemi
Hornická a Knížkovická a mezi
ulicemi Na Nové a Na Vyhlídce“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 11. 7. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Andrea Rosenbaumová
- omluvena, Petr Pánek-nepřítomen, Jan Havelka-omluven, Karel
Freyburg-náhradník, administrace:
Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Oprava stávajícího povrchu propojení mezi ulicemi Hornická a Knížkovická a mezi ulicemi
Na Nové a Na Vyhlídce“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši 1 855.443,33 Kč
bez DPH (2 245 086,43 Kč s DPH)
uchazeči BM Construction spol. s r. o.,
Náměstí Osvoboditelů 1409/6, 153 00
Praha 5, IČ 28498771 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l Stavební úpravy v ZŠ Zdice dle
požadavku KHS a HZS
Rada města Zdice
1) uděluje výjimku ze směrnice č.
1/2017 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele na výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy v ZŠ
Zdice dle požadavku KHS a HZS
(z hlediska časového) v hodnotě
505 563 Kč bez DPH), kterou provede společnost Josef ERAZÍM, Točník IČ 45143854.
2) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Smlouvy
o dílo.
l Prodejna COOP v Knížkovicích
Rada města Zdice akceptuje možnost 8leté splátkové doby a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře jednáním s COOP Hořovice

o ceně za nemovitost tak, aby nebyla
překročena cena ze znaleckého posudku.
l Projekt komplexní revitalizace
sídelní zeleně ve Zdicích – etapa I –
posunutí termínu končení realizace
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 24. 5. 2017 mezi realizační firmou Garden Line s. r. o.,
IČ: 27263827 a městem Zdice, jehož předmětem bude posunutí termínu ukončení realizace „Projektu
komplexní revitalizace sídelní zeleně ve Zdicích_etapa I“ do 10/2018
a pověřuje starostu Bc. Antonína
Sklenáře jeho podpisem.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej části
pozemku p. č. 147/3 (podle GP č.
1796-135/2017 p. č. 147/6), ostatní
plocha o výměře 16 m² v k. ú. Zdice,
který je ve vlastnictví města Zdice
za cenu 1 484,94 Kč/m², tj. celkem
23 759,04 Kč, do vlastnictví ČEZ
Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Teplická 874/8.
l Veřejná zakázka „Zajištění
komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu
na území města Zdice včetně místních částí“
Rada města Zdice souhlasí s přidělením zakázky „Zajištění komplexního
sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Zdice
včetně místních částí“ uchazeči AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o.,
ve výši 12 602 178,- Kč bez DPH
(15 248 635,38 Kč včetně DPH)
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí
o výběru a Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.
l Plán pedagogického rozvoje
školy
Rada města Zdice bere na vědomí
Plán pedagogického rozvoje školy,
který předkládá Mgr. Eva Fiřtová,
ředitelka ZŠ Zdice.
Rada města č. 14
ze dne 7. 8. 2018
l Dotace KÚ – JSDH Zdice – nákup dopravního automobilu
Rada města Zdice
1. souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS ve výši 300 000,- Kč
na akce JSDH Zdice- nákup dopravního automobilu.
2. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem.

l Žádost o navrácení pozemku
Rada města Zdice doporučuje ZM
schválit bezúplatnou směnu části
pozemku ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 238/2 (nově zaměřený pozemek parc. č. 238/13), orná půda
o výměře 104 m2 v k. ú. Knížkovice
za část pozemku, která je v osobním vlastnictví, Knížkovice parc.
č. 238/10 (nově zaměřený pozemek
parc. č. 238/14), orná půda o výměře
126 m2 v k. ú. Knížkovice z důvodu
majetkového vypořádání.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6022620/
VB/3 s názvem „Zdice, kNN p.č.
2270“ mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, jako budoucím oprávněným, na právo umístit, provozovat, opravovat, provádět obnovu,
výměnu, modernizaci a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na pozemcích města Zdice parc. č. 2268/4,
2275/10, 2276/4, 2277/5 a 2294/2
v k. ú. Zdice, za úplatu 500 Kč/bm
+ DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem smlouvy.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č.
38/13 v k. ú. Černín u Zdic a ukládá
MěÚ Zdice, odboru městských investic a majetku zajistit zpracování
znaleckého posudku na uvedený pozemek.
l Žádost o ukončení nájemní
smlouvy
Rada města Zdice souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 12. 12. 2001 na pronájem budovy na pozemku p. č. 943
v k. ú. Zdice za účelem provozování
kadeřnictví a veřejných záchodků,
dohodou, dle čl. III. odst. 2 uvedené
smlouvy, k datu 30. 9. 2018.
l Žádost o účelovou neinvestiční
dotaci
Rada města Zdice schvaluje podání
žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu nákladů spojených
se zásahem mimo katastrální území
na výzvu operačního střediska HZS
Středočeského kraje v podobě náhrady pohonných hmot, popř. prokazatelně zničeného nebo spotřebovaného materiálu a věcných prostředků.
Dále je možné z této dotace čerpat
náklady za absolvovanou odbornou
přípravu a na náklady spojené s činností jednotky za dané období.
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Rada města č. 15
ze dne 27. 8. 2018
l Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2018
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 1. pololetí
2018.
l Rozpočtové opatření č. 2 roku
2018
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 2 roku
2018 a doporučuje zastupitelstvu
města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
l Vyjádření k petici v záležitosti
paní učitelky Jany Kostrhůnové
Rada města Zdice bere na vědomí
rozhodnutí ředitelky MŠ Zdeňky Pacourkové k petici proti odchodu paní
učitelky Jany Kostrhůnové.
l Petice za zachování stromu –
dostavba školního areálu ZŠ Žižkova Zdice
Rada města Zdice rozhodla na základě dendrologického posudku
ze dne 15. 8. 2018, čj. 2313/2018
a šetření České inspekce životního prostředí ze dne 20. 8. 2018, čj.
ČIŽP/41/2018/10227 nevyhovět petičnímu výboru v jejich žádosti nepokácet buk lesní na pozemku parc.
č. 146 v k.ú. Zdice z důvodu výstavby nové budovy základní školy
a ukládá tajemnici MěÚ Zdice zaslat
petičnímu výboru stanovisko rady.
l Základní kámen – „Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova
ve Zdicích“
Rada města Zdice schvaluje objed-

nání výroby základního kamene
k akci“ Dostavba školního areálu
ZŠ Žižkova ve Zdicích“ s textem –
Základní kámen budovy II. stupně
ZŠ Zdice, srpen 2018, město Zdice
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem objednávky.
l VZMR – „JSDH Zdice – nákup
dopravního automobilu – 3. kolo“
Rada města Zdice
1) z důvodu toho, že nebyla doručena žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, ruší
druhé kolo zadávacího řízení „JSDH
Zdice – nákup dopravního automobilu – 2. kolo“
2) souhlasí s výzvou pro podání
nabídek a na veřejnou zakázku malého rozsahu „JSDH Zdice - nákup
dopravního automobilu – 3. kolo“
a pověřuje pana starostu Bc. Antonína Sklenáře podepsáním výzvy
v tomto znění
3) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: p. Pollak, p. Špaček, Bc. Sklenář, p. Havrda Michal, p. Macháček
náhradníci: Mgr. Landa, JUDr. Peltan, MUDr. Růžičková
administrace: Kateřina Křížková
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 10. 9. 2018
do 7:30 hodin
5) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 10. 09. v 07:45 hodin.
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 2. kolo“

Rada města Zdice
1) z důvodu toho, že nebyla doručena žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, ruší
první kolo zadávacího řízení „Zdice
VO – Husova, Barákova, Vorlova,
Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská“
2) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zdice VO – Husova, Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská
– 2. kolo“ a pověřuje pana starostu
Bc. Antonína Sklenáře podepsáním
výzvy v tomto znění
3) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Antonín Sklenář, Ing. Jiří
Podskalský, Jan Havelka, JUDr. Rudolf Peltan, Ivana Rabochová
náhradníci: Karel Freyburg, Ing. Andrea Rosenbaumová, Jan Novotný
administrace: Kateřina Křížková
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 10. 9. 2018
do 7:30 hodin
5) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 10. 9. 2018 od 08:15 hodin.
l Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na realizaci přeložky –
Okružní křižovatka
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_8120066413
mezi městem Zdice, jako žadatelem
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:

24729035, jako provozovatelem,
v rámci stavby: „II/605 ZDICE,
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA“, spočívající v závazku uzavřít konečnou
smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení za předpokládanou
cenu cca 530 000,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Žádost o prodloužení termínu –
Okružní křižovatka
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
s firmou Lucida s. r. o. na zhotovení projektové dokumentace na akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon dopravy“, jehož předmětem bude prodloužení termínu
dokončení díla do 25. 9. 2018 a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem.
l Žádost o prodej pozemků z majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 474/1 (podle GP č. 24557/2018 p. č. 474/9), ostatní plocha,
232 m² a pozemku p. č. 655, ostatní
plocha, 303 m² v k. ú. Černín u Zdic,
které jsou ve vlastnictví města Zdice
za cenu 335,- Kč/m2, s tím, že Rada
města Zdice zároveň doporučuje
ZM schválit výjimku v úhradě kupní
ceny formou pravidelných ročních
splátek po dobu 6 let, na základě vyjádření žadatelů a z důvodu nevyužitelnosti pozemků pro město Zdice.
Po zaplacení celé kupní ceny bude
podán návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

Loučení s prázdninami na koupališti
Závěr prázdnin 2018 patřil tradičně zábavnému odpoledni pro děti na zdickém koupališti.
V připraveném programu vystřídali diskotéku se soutěžemi artisté a klauni cirkusu Jung, tvoření, malování a překážkovou dráhu měli na starost lektoři z DDM Beroun. Kromě toho děti
hojně využily skákací hrad i herní prvky napevno nainstalované v prostoru koupaliště.
-lj-

www.mesto-zdice.cz
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informace

Volby do Zastupitelstva
města Zdice 2018
Volby do Zastupitelstva města Zdice se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Ve Zdicích budou voliči opět volit v 5 volebních okrscích:
č. 1 – budova staré školy – Zdice, Komenského 72
č. 2 – budova nové školy – Zdice, Žižkova 589
č. 3 – Městská knihovna Zdice – Zdice, Tyršova 1056
č. 4 – budova hasičské zbrojnice – Zdice, část Černín l
č. 5 – budova hasičské zbrojnice – Zdice, část Knížkovice l0
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
V těchto volbách nebude možné volit na voličský průkaz.
Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb budou voliči dodány hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Městský úřad Zdice

Granty - kultura - dobrovolná činnost
Žadatel
Výtopna Zdice z.s.
Výtopna Zdice z.s.
Český kynologický svaz
- ZKO Zdice - 635
Český svaz chovatelů,
z.s., Specializovaná
organizace chovatelů
koček Zdice
ARMY MUZEUM Klub
vojenské techniky
a historie Zdice z.s.
ARMY MUZEUM Klub
vojenské techniky
a historie Zdice z.s.
ARMY MUZEUM Klub
vojenské techniky
a historie Zdice z.s.
SH ČMS - SDH Černín
LDT Zdice z.s.
Myslivecký spolek
Hrouda Zdice
Échelle/Žebřík z.s.
Český svaz chovatelů,
z.s., Základní organizace
ZDICE
ZO ČSOP ROKYCANY
Radek Hampl, Mgr.
(hudební skupina
Sam-Ou-Hell)
Martina Rajtmajerová,
Mgr. Bc.
(Zdický smíšený sbor)
Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace
Zdice

Zdická ČSSD,
starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář
spolu s místostarosty
RichARDem Dolejšem
a mgr. PřemySlem
lAnDou
Vás zvou na

tRADiČní
VePřoVÉ hoDy
Se Sociální DemokRAcií

hosty budou kandidáti zdické ČSSD
do zastupitelstva města
Čekají vás smažené řízky,
grilovaná kýta a další vepřové
zabíječkové pochoutky.
Chybět nebudou ani sladká
překvapení pro děti.
to všechno pro Vás ZDARmA!

kDy:

pátek 28. září 2018
11:00 - 16:00
kDe:

letní zahrádka
Restaurace u Zímů
ve Zdicích

měníme ZDice Stále k lePšímu!
ČSSDveprovehody2018.indd 1
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Jiří Vajner (Osadní výbor
Knížkovice)
Libor Jonáš (Dixieland
band Zdice)
Jan Šebesta, Mgr. - (hudební skupina POKUS)
SH ČMS - SDH Zdice
Klub zvonek - sdružení
zdravotně postižených
z.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
z.s. Základní oganizace
Hořovice, p.s.
Senior Care sociální
služby o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko
Praha
Svaz tělesně postižených v České republice
z.s. místní organizace
Hořovice
CELKEM
Kulturní komise
CELKEM

Předmět žádosti
Tisk letáčků pro turistickou
sezonu 2018
Dopravní den Zdice 2018
Volnočasová aktivita pro
mládež, pořádání ukázkových
prací

Schváleno RM
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč

V. Mezinárodní výstava koček
Zdice

6 000,00 Kč

Kulturní akce "Písmena 2018"

10 000,00 Kč

Činnost Army Muzea
- údržba, pořádání besed,
účast na srazech
Návštěvy vojenských objektů,
promítání filmů, pořádání
besed
Dětský den a Milulášká
besídka pro děti v Černíně
Letní dětské tábory 2018
Činnost kroužku Sokolík,
Myslivecký dětský den,
Mikulášská nadílka
9. černínský loutkofest
a Loutkofest na cestách
Chovatelská výstava drobného
zvířectva spojená s okresní
soutěží drůbeže
Podpora činnosti záchranné
stanice
Pořízení CD a videoklipu,
reprezentace města na kult.
akcích, podpora ZŠ Zdice
Reprezentace města
na přehlídkách, koncerty,
orchestry
Zakoupení benzinového
kompresoru
Pálení čarodějnic, Loučení
s prázdninami, Podzim na vsi,
Advent
Nákup mixážního pultu
a odposlechových monitorů
Nákup mikrofonů a další
ozvučovací techniky zejména
pro akce města
Soustředění mladých hasičů
Činnost klubu Zvonek - kurzy
zdravé výživy, přednášky,
poradna

10 000,00 Kč

18 000,00 Kč
8 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
16 000,00 Kč
5 000,00 Kč
21 000,00 Kč

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč
9 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč

Zajišťování potřeb a hájení
zájmů sluchově postižených

2 000,00 Kč

Poskytování sociálních služeb

15 000,00 Kč

Raná péče rodinám města
Zdice

3 000,00 Kč

Pomoc seniorům

2 000,00 Kč
275 000,00 Kč
25 000,00 Kč
300 000,00 Kč

17.9.18 11:06
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kultura - společnost

Rockové odpoledne

 Asperra

 Bugr rock

V sobotu 4. srpna uspořádal Společenský klub
Zdice rockové odpoledne na zdickém koupališti.
V odpoledním programu se vystřídaly kapely Asperra, Wayto, Bugr rock, Sondy a podvečerní závěr
patřil zdickým SamOuHell. Po krátké přestavbě se
z prostoru před stánkem s občerstvením stalo hlediště letního kina, které nabídlo český film Tátova
Volha. Více než 200 návštěvníků si užilo kromě
sledování filmu i nádhernou hvězdnou noc.

 SamOuHell

 Sondy Band

 WayTo

Výstava ke 100. výročí vzniku republiky: Staré fotografie vyprávějí
Společenský klub a kulturní komise RM Zdice připravují v rámci 100. výročí vzniku republiky výstavu Staré fotografie vyprávějí. Prostřednictvím
fotografií se budete moci vrátit i o několik desítek let zpátky a připomenout si proměny našeho města. Ve vzpomínkách se projdete místy, která nenávratně
zmizela, nebo změnila svou tvář. V uspěchaném životě si často tyto proměny neuvědomujeme a teprve staré fotografie nám je zase připomenou. Pomocí
školních snímků si budou, zvláště ti dříve narození, vybavovat své spolužáky i učitele. Bližší informace v říjnovém čísle ZN. 		
Sm

www.mesto-zdice.cz
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školství

Začal nový školní rok

 Slavnostní den je tu! Školy a školky čekají.
 Starosta města Bc. Antonín Sklenář, ředitelka ZŠ Zdice Mgr. Eva Fiřtová a zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Palanová přivítali prvňáčky v novém školním roce.

Prázdniny rychle uběhly a už zase
začala škola. Školní rok 2018/19 byl
slavnostně zahájen v pondělí 3. září.
Nejvíce se do školy těšili prvňáčci.
Do zdické školy jich nastoupilo 65.
Vyučovat je budou paní učitelky
Kristýna Vodičková (1. A), Mgr. Tatáňa Houdková (1. B) a Mgr. Klára
Rohlenová (1. C). Pozdravit žáky
1. tříd v jejich významný den přišel

starosta města Bc. Antonín Sklenář.
Všem předal upomínkové předměty
a vyslovil přání, aby se jim ve škole
dařilo a získaly mnoho nových vědomostí a dovedností. Z 1. tříd ZŠ
směřovaly kroky pana starosty dále
k dětem v MŠ. Slavnostní okamžiky
prvního školního dne zachytil fotoaparátem pan Libor Jonáš.
Jana Smíšková
 Školní rok začal i v mateřských školách. Ani zde nechyběl první den

starosta Bc. Antonín Sklenář.

 Zahájení školního roku v ZŠ Zdice.
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 Předškoláci ve zdických mateřinkách.
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společnost

Původ pomístního názvu Písmena
Ve Zdicích bydlím přes 30 let
a na původ řady pomístních názvů,
která se objevují v mapách, jsem
dostal uspokojivou odpověď. Jedno místo ve Zdicích, které má své
známé pojmenování mezi zdickými
občany a kde se konají každoročně např. vojenské akce členů Army
muzea, branné závody pořádané ZŠ
Zdice, drakiády, se v mapách neobjevuje. Je to kopec nad sídlištěm
zvaný Písmena. Proto jsem se začal
zajímat o původ tohoto názvu.
Na začátku pátrání mi pomohla
náhodná informace pana Miloslava
Paláska, zdického rodáka a úžasného pamětníka, který si při našem rozhovoru o jménech obětí světových
válek umístěných na pomnících před
školou zavzpomínal na své dětství,
jak si ve 30. letech i za okupace
hrávali jako kluci právě na tomto
kopci. S naprostou jistotou potvrdil,

že v místech, kde dnes stojí radiokomunikační vysílač, se nalézal na betonovém podkladě viditelný nápis
Zdice. Prý sloužil kvůli orientaci pro
leteckou dopravu.
S touto informací jsem v červnu seznámil žáky 8. tříd a společně
jsme se rozhodli, že uděláme jakousi
rekonstrukci původního nápisu naživo utvořeného z ležících bíle oblečených postav. Aby byl výsledek
našeho společného snažení zřetelný, oslovil jsem kamaráda Honzu
Bauma, který pracuje profesionálně
s dronem, aby nás z optimální výšky
nafotil pomocí této moderní snímací
techniky. Díky Honzovi a jeho synu
Filipovi, který mu pomáhal při navádění a snímání, se žáci při této příležitosti dověděli řadu zajímavých
informací o dronu a jeho ovládání.
Na začátku prázdnin pátrání
po nápisu pokračovalo s cílem před-

ložit opravdový důkaz, že se nápis
Zdice na Písmenech skutečně nacházel. Díky řediteli Státního okresního
archívu v Berouně Mgr. Jiřímu Topinkovi vedly stopy pátrání do Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce,
kde mají archivovány snímky od r.
1938. Na základě písemné žádosti se
podařilo pracovnici uvedeného úřadu důkaz objevit a snímek z r. 1938
zaslat. Kdy byl nápis odstraněn, není
známo. Faktem je, že na snímku z r.
1951 se už neobjevuje. Záběry mezi
roky 1938 – 1951 se v archivních
materiálech bohužel nenacházejí.
Pozorný čtenář určitě poznal, že se
námi uskutečněná červnová rekonstrukce nápisu trochu liší od originálu, který jsem obdržel až v srpnu, ale
to vzhledem k původnímu záměru
nehraje roli.
Miroslav Holotina

 Výřez z leteckého snímku Zdic

z roku 1938.

Město Zdice Vás srdečně zve na

POSVÍCENÍ
ve ZDICÍCH

od pátku 19. října
do

neděle 21. října
Pro návštěvníky jsou připraveny kolotoče,
zábavné atrakce pro děti, stánky a další
V neděli 21.10. zahraje v případě příznivého
počasí od 14:00 Dixieland band Zdice

www.mesto-zdice.cz

 V úterý 18. září přijela zahrát svým posluchačům do společenského domu ve

Zdicích kapela Veselá trojka Pavla Kršky.
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společnost

Kurz sportovních her

Od první středy v říjnu bude v rámci TJ Lokomotiva - ASPV - Asociace
sportu pro všechny, opět pokračovat kurz sportovních her, který povedu se
svou kolegyní Eliškou Ungrovou. Tento kurz je vhodný pro děti od 7 do 12
let, tedy pro první stupeň základní školy. Učíme se základy různých sportů,
gymnastické prvky, ale hlavně hrajeme zábavné hry, u kterých si ani neuvědomujeme, že protahujeme a posilujeme celé tělo. Cena tohoto kurzu je
900 Kč (říjen - květen) a probíhá každou středu od 17 h ve sportovní hale
ve Zdicích. Bližší informace Vám ráda poskytnu na tel. čísle 731 818 841.
A. Justychová

Naše malé lásky
Kočičí svět je plný hezkých okamžiků, které soužití s kočkou přináší, pro které udělá člověk se srdcem
na pravém místě i to, co se jiným
lidem zdá zcela nemožné, bláznivé
a někdy i zbytečné.
Stejně jako my lidé jsme časem doznali změny a již nemáme zdravý kořínek, jako měli naši předci, tak i pejsci
a kočky se dlouholetým šlechtěním
jednotlivých plemen změnili.

Dnes je běžné, že chovatel raději,
je-li to možné, čerpá svoji dovolenou
proto, aby si pohlídal svoji březí kočku v době, kdy mají přijít na svět koťata a snaží se v případě nutnosti těmto malým tvorečkům nahradit mámu,
je-li to třeba…Je-li to zapotřebí, je to
řehole, krmit z lahvičky každé dvě
hodiny ve dne i v noci, masírovat
kočičím prťouskům bříška a prostě
se snažit, aby když už se narodili, tak
měli šanci si svůj kočičí život prožít.
Je dobře, že umělé odchování koťat
je spíše výjimkou, ale i samotné přikrmování dá jednomu zabrat. Vesměs
se o koťata postará nakonec matka,
pokud není rekordmanka a maličkých myšiček se narodí o něco více.
Pak přece jenom musí pomoci chovatel, pokud vše nechce nechat pouze
na přírodě.
Čím více musíte nahradit matku,
tím více je silná vzájemná náklonnost. A tak postupem času, jak koťata rostou a začnou baštit z mističek,
prozkoumávají záchůdek, kde se
ve stelivu nejdříve dobře spí, potom
je zkoumána chuť a posléze zafunguje instinkt a vše je, jak má být - tedy
skoro. Usilovné vyhrabávání onoho
místečka ve stelivu obyčejně dopadne tak, že tvorba čehosi skončí místo
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v připraveném důlku na vyhrabané
hromádce a posléze na chlupatém
pozadí kotěte. Nevím, komu to vadí
více, ale pak nastává éra umyvadel, šamponů, abychom zase voněli
a zdobili. I na to je třeba být připraven.
V tom čase si koťata většinou
vzpomenou, že nejlépe bylo na klíně
při krmení, ale protože nožky jsou
ještě krátké a zkušenosti se skokem
do výšky žádné, většina z chovatelů
vypadá v tomto čase spíše jako pilní
zahradníci, neustále plející nekonečné záhony růží…..
To ta naše kolena, neustále propíchaná kotěcími drápky ve snaze
vyšplhat se co nejvýše do místa zaslíbeného.
Kotě se naučí baštit z mističky,
hrát si s mámou a sourozenci na schovávanou, naučí se bránit. Když je mu
věnován dostatek času, je mazlivé
a nebojácné.
Tři měsíce uběhnou, koťata čeká
odchod do nového domova a na chovatele čeká starost, aby byl ten nový
domov láskyplný.
Toto jsou momenty, kdy si říkáme, zda vůbec chceme dál odchovávat koťata, když při jejich odchodu
cítíme smutek a polykáme slzy, protože něco končí a my netušíme, co
opravdu na kotě čeká.
Jsou lidé se srdcem na pravém
místě, kde je drobínek součástí rodiny a zahrnutý láskou. Jsou ale i lidé,
kteří si neuvědomí, že kotě není doplněk k nábytku apod. Je to živý tvor
s potřebou nejen plné misky, ale také
pohlazení, laskavosti a opatrování….
Takoví lidé by si neměli k sobě poutat
žádné zvíře. Život s jakýmkoliv zvířetem přináší větší nároky na úklid
domácnosti, finanční náklady, časovou náročnost, ale na oplátku přináší příjemné chvíle, lásku a radost ze
života.
Přejme si tedy, co nejvíce chápajících a laskavých lidiček a spokojených a zdravých koťat.
Eva Petrenková
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Návrší Písmena patřilo armádní historii
Na návrší zvaném Písmena ve Zdicích, kde celá desetiletí betonová písmena dávala posádkám letadel na vědomí, že se
nachází nad naším městem, se konala dne 16. září přehlídka vojenské techniky pořádaná Army muzeem Zdice.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
ukázky ručních zbraní až po tanky
americké a ruské armády. Předvedeny
byly ukázky vojenské techniky americké a sovětské armády z II. světové
války, ukázky bojového umění KRAV
MAGA a KAPAP, což hebrejsky znamená boj zblízka. Současně byla pro
zájemce realizována projížďka městem
vojenskými historickými vozy.

Zvláštní pozornost věnovali návštěvníci vojenskému zdravotnímu
vozidlu záchranné služby, samohybné kanonové houfnici ráže 150 mm,
nesoucí jméno Dana, která je v současné době ve výzbroji České armády
a nákladnímu vozidlu Tatra 815 pro
přepravu osob a vojenského materiálu. Dále byly k prohlídce vystaveny JEEP Ford MUTT M1A1 a Ford

Alois Jirásek

LUCERNA
Společenský klub Zdice vás zve na
činoherní komedii ke
100. výročí vzniku republiky

Docela Velké Divadlo
v hlavní roli

Pavel Nový
Společenský dům Zdice
ve čtvrtek 25. října od 19:30
informace a předprodej - Společenský dům Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
tel 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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MUTT M2A2 používané Američany
ve vietnamské válce v 60. letech min.
století. Rovněž zde byl vystaven sovětský tank T34 používaný v II. světové válce a poválečný tank SÚ 100
rok výroby 1944.
Nelze popsat všechna vystavovaná vozidla, ruční zbraně od pistolí až
po kulomety. Rovněž tak předvedenou bitvu z I. světové války v odpoledních hodinách.
A několik slov na závěr. Zájemci

o službu v České armádě se mohou
přihlásit u vojenského útvaru 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. Zájemci
o nové kurzy sebeobrany pro děti, dospívající mládež, dospělé muže a ženy
se mohou přihlásit u pana Michala Janouška na tel.: 605 130 057.
Letošní přehlídka vojenské techniky pořádaná ARMY muzeem Zdice,
která přilákala početné návštěvníky ze
Zdic i širokého okolí, se velice vydařila.
Josef Hůrka

Zdičtí legionáři
Československé legie sehrály
významnou úlohu při vzniku naší
republiky. Jejich nesporné vojenské úspěchy měly důležitou roli při
jednáních o vzniku samostatného
Československa. V 1. světové válce
bylo zapojeno v legiích 17 zdických
občanů. Šestnáct z nich bylo v ruských legiích, František Lukáš byl
v legii francouzské. Jména všech
(i s datem narození) uvádíme v abecedním seznamu:
Cipro František - 1894, Heráček Václav -1885, Hůrka Antonín
- 1894, Klika Antonín -1890, Lukáš
František -1887, Macourek Ludvík - 1895, Mach Dominik - 1893,
Mandák Tomáš - 1895, Rosol Josef - 1893, Skalák Bohumil - 1879,
Stehlík František - 1890, Štorkán
Jan - 1892, Šůra František - 1892,
Zazvonil Josef - 1892, Zikmund Josef - 1890, Zikmund Josef - 1890,
Zikmund Vavřinec – 1892. Legionář František Šůra padl.
Informace o životě uvedených
legionářů se po 100 letech těžko
shánějí. Podařilo se nám získat
informace o legionáři Františku
Ciprovi od jeho 89letého syna Jaroslava, zdického rodáka, který žije
již několik let v Berouně. Informace o otci zjistil v roce 2013 z Vojenského ústředního archivu v Praze.
František Cipro se narodil 5. 12.
1893 ve Zdicích. Pocházel ze 7 dětí,
měl tři bratry a 3 sestry. Vyučil se
strojním zámečníkem. Byl členem
zdického Sokola. Začátkem 1. světové války narukoval do rakouskouherské armády. Do ruského zajetí
se dostal 31. 12. 1914. Do československých legií vstoupil 11. 5.
1918 v Taganrogu jako dobrovolník. Do seznamu plukovní roty
byl zapsán 29. 5. 1918. Převeden

do 5. roty a zapsán do spisu rozkaz
pluku č. 11293 dne 28. 5. 1918.
Byl poslán do služby automobilního oddělení v Charbinu. Od 29. 6.
do 10. 8. 1918 se zúčastnil pochodu
i boje proti bolševickým vojskům.
Do vlasti se vrátil 29. 9. 1920.
O několik let později se oženil
s Annou Niklovou. Dne 7. 9. 1929
se jim narodil syn Jaroslav. Otec si
malého Jarouška mnoho neužil. Zemřel velice mlád na otravu krve 13. 5.
1930. Jeho synovi bylo pouhých osm
měsíců.
Další fotografie zdických legionářů, včetně archiválií, si mohou zájemci prohlédnout na výstavě „100.
výročí vzniku republiky“, kterou
uspořádá Městská knihovna Zdice.
K nahlédnutí bude i řada kopií dokumentů, pohledů a fotografií souvisejících s 28. říjnem 1918. Z osobního archivu je zapůjčí pan L. Zvonař.
Sm

 Na snímku zdičtí legionáři Jaroslav
Cipro (vpravo) a Josef Zazvonil.
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 23. 6. Jednotka informována o úniku pravděpodobně nafty v zatáčce
u hasičské zbrojnice. O události informováno operační středisko a jednotka
vyjela na místo události. Průzkumem zjištěn únik nafty v zatáčce na komunikaci a dále v délce cca 100 m. Provedeno označení nebezpečného úseku a jeho
zasypání sorbentem.
 29. 6. Jednotka povolána na požár domku do Králova Dvora. Během
jízdy k zásahu byla jednotka odvolána z důvodu planého poplachu.
 30. 6. Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního automobilu
a motocyklu, do Zdic u odbočky na Hředle. Při příjezdu na místě jednotka Beroun, Policie a Záchranná služba. Z rozhodnutí velitele zásahu spolupracovala
jednotka při ošetřování zraněného motorkáře a při odpojování akumulátorů.
 4. 7. Jednotka povolána na požár kůlny u rodinného domu ve Stašově.
Příjezd společně s jednotkou Hořovice, Bavoryně a velitelem čety Beroun,
na místě Policie. Zjištěn již lokalizovaný požár kůlny, byl natažen vysokotlaký
proud od hořovické cisterny, dále jednotka ponechána v záloze.
 6. 7. Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního automobilu v Libomyšli. Při příjezdu na místě Policie, osádka venku z vozidla, nezraněna. Průzkumem nebyl zjištěn únik provozních kapalin, dále provedeno označení místa
nehody a protipožární opatření. Po příjezdu jednotky Hořovice byl povolán
jeřáb z Berouna na vyproštění vozidla. Jednotka dále spolupracovala při jeho
vyproštění a natažení na vozidlo odtahové služby.
 11. 7. Jednotka opět povolána na požár skládky ve Stašově. Z důvodu dovolených byl bohužel výjezd opožděn. Při příjezdu na místě policie, jednotky
z Berouna, Hořovic a Bavoryně.
 12. 7. Jednotka opětovně povolána na požár skládky ve Stašově. Po příjezdu dalších jednotek dohodnuto provedení injektáže proudem „D“ se smáčedlem, toto bylo provedeno od CAS 32 Zdice.
 20. 7. Jednotka povolána na požár pole mezi Královým Dvorem a Křížatkami. Při příjezdu na místě Beroun a Králův Dvůr. Po dohodě s velitelem
zásahu bylo provedeno doplnění vody do zasahující techniky, a dále byla prováděna kontrola požářiště termokamerou.
 20. 7. Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního automobilu
ve Hředlích. Při příjezdu na místě jednotka Hořovice, Policie a Záchranná
služba. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka zapojila do činnosti spojené s vyprošťováním a provedla zasypání unikajících provozních kapalin. Při
vyprošťování lékař konstatoval zranění neslučitelná se životem. Pomocí dek
a plachty byla vytvořena clona přihlížejícím civilním osobám. Po vyproštění
osoby z vozidla bylo vyčkáno na zdokumentování nehody, příjezd odtahové
služby.
 23. 7. Jednotka povolána na požár ve výrobní hale v průmyslové zóně
Žebrák. Při příjezdu na místě Policie, Záchranná služba, velitel čety z Berouna, jednotka Hořovice a Žebrák. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka
přesunula k vjezdu do haly, nedaleko zasaženého stroje. Společně s jednotkou
Beroun byl natažen vysokotlaký proud k zasaženému odsávání. Byl proveden
otvor do odsávání a zásah hasebními hřeby. Po likvidaci pomohla jednotka
s balením materiálu a vracela se na základnu. Během návratu byla jednotka
vyslána k zásahu do Králova Dvora, pomoc ZZS s transportem pacienta.
 23. 7. Během návratu z předchozí události byla jednotka vyslána na pomoc ZZS s transportem pacienta v Králově Dvoře. Při příjezdu na místě Záchranná služba, po dohodě použity transportní dělitelná nosítka. Pacientka snesena z 2NP po schodišti za pomoci nosítek a předána Záchranné službě.
 27. 7. Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního automobilu v Lochovicích na mostě. Při příjezdu na místě jednotka Hořovice, Policie a Záchranná služba, která prováděla resuscitaci postižené osoby. Jednotka provedla
provizorní clonu civilním osobám a spolupracovala při ošetřování. Poté co
lékař konstatoval smrt, se jednotka z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět
na základnu.
 27. 7. Jednotka povolána na požár strniště mezi D5 a souběžnou komunikací, za Bavoryní ve směru na Žebrák. Při příjezdu na místě Policie a jednotky
z Hořovic, Žebráku a Bavoryně. Síly a prostředky byly na místě dostačující,
jednotka ponechána v záloze.
 29. 7. Jednotka povolána na kouř ze stodoly v Chodouni. Místo události
nebylo zřejmé a tudíž probíhalo jeho hledání. Požár se nepotvrdil, jednalo se
pouze o prach z bourání zdiva.
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 30. 7. Jednotka povolána na požár křovin, ve Zdicích směrem na Slavíky.
Při příjezdu zjištěno plamenné hoření o rozloze cca 5 x 10m.
 30. 7. Jednotka povolána na požár křovin u železniční trati Zdice – Libomyšl, nedaleko přejezdu. Při příjezdu na místě PS Hořovice, příjezd společně s JSDH Lochovice. Jednotka provedla nasvícení místa zásahu za pomoci
osvětlovacího stožáru a přenosných LED reflektorů.
 31. 7. Jednotka povolána na požár křovin za Bavoryní ve směru na Stašov. Při příjezdu na místě jednotky z Berouna, Hořovic a Bavoryně. Po dohodě
s velitelem zásahu bylo provedeno doplnění vody do zasahující techniky a dále
jednotka spolupracovala při hašení porostu.
 31. 7. Jednotka povolána na požár pole za Bavoryní ve směru na Žebrák.
Při příjezdu na místě jednotka Bavoryně, příjezd společně s jednotkami Beroun, Hořovice a Žebrák. Na hašení nasazen 1x „D“ proud z navijáku, provedena lokalizace, CAS-32 ponechána v záloze.
 1. 8. Jednotka povolána na požár křovin v Berouně na cyklostezce, směrem na Srbsko. Před výjezdem odvolána z důvodu dostatku sil a prostředků.
Na základně v pohotovosti 5 členů.
 5. 8. Jednotka povolána na kouř z komínu po úderu bleskem. Příjezd společně s velitelem čety Beroun, budova bez známek hoření. Společně proveden
průzkum termokamerou, s negativním výsledkem.
 9. 8. Jednotka povolána na požár hrabanky u lesa v Bavoryni. Příjezd společně s PS Beroun. Jednotka provedla natažení dopravního vedení „C“, rozdělovač a 2x proud „D“. Po likvidaci požáru byla doplněna CAS HZS, jednotka
se doplnila na čerpacím stanovišti a vrátila se zpět na základnu.
 9. 8. Na žádost člena SDH vyjela jednotka na likvidaci vosího hnízda
u rodinného domu. Jednotka provedla likvidaci za pomoci spreje.
 13. 8. Jednotka povolána na blíže nespecifikovaný kouř nad lesem mezi
Zdicemi, Hředlemi a Svatou. Dojeto k odbočce na Hředle, přes D5, odkud byl
vidět slabý kouř ve velké vzdálenosti. Po konzultaci s krajským operačním
střediskem konstatováno, že se jedná o požár na Kladně, z tohoto důvodu se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 14. 8. Jednotka povolána do Králova Dvora na pohřešování osoby, vzhledem k nálezu opuštěného invalidního vozíku i s holemi. Při příjezdu na místě
jednotky Beroun, Králův Dvůr, Policie a Záchranná služba. Protože bylo zjištěno, že se jedná o porouchaný vozík a osoba není pohřešována, tak se jednotka
z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět na základnu.
 18. 8. Jednotka povolána na požár trávy a strniště mezi Stroupinským potokem a D5. Příjezd společně s jednotkami Hořovice, Žebrák a velitelem čety
Beroun. Na likvidaci nasazen „D“ proud od CAS-32 a „D“ proud z navijáku
CAS-10.
 18. 8. Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda v RD v Černíně. Pro
přístup k hnízdu bylo použito 3 dílů nastavovacího žebříku a osvětleno přenosnými LED reflektory. Likvidace provedena 3 ks. spreje na likvidaci hmyzu.
 21. 8. Jednotka povolána na požár lesa nad Chodouní. Už při výjezdu
jednotky bylo zřejmé, že se jedná o požár většího rozsahu. Cesta k místu události dosti složitá, příjezd společně s PS Beroun. Nejprve nasazen „D“ proud
z navijáku, posléze dopravní vedení „C“ a 3x „D“ proud na zamezení šíření
požáru. Prováděna kyvadlová doprava od rybníku ve Tmani, kde bylo zřízeno
čerpací stanoviště. Po setmění hasební práce do rána přerušeny a jednotka se
vrátila zpět na základnu.
 22. 8. Jednotka pokračuje na požáru lesa nad Chodouní. Prováděno dohašování ohnisek ve svěřeném úseku. Po setmění hasební práce do rána přerušeny a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 23. 8. Jednotka povolána na dopravní nehodu osobního automobilu mezi
Žebrákem a Bavoryní u odbočky na Hředle. Při příjezdu na místě jednotka
z Hořovic, příjezd společně s jednotkou Komárov, velení předáno naší jednotce a Komárov s Hořovicemi se vrátili na základnu. Bylo vyčkáno došetření
Dopravní Policií, poté bylo provedeno přetočení vozidla zpět na kola a jeho
vytažení z příkopu.
 23. 8. Jednotka pokračuje na požáru lesa nad Chodouní. Prováděno dohašování ohnisek ve svěřeném úseku. V podvečerních hodinách provedeno
sbalení materiálu a úklid požářiště, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

hasiči

Soustředění mladých hasičů
V týdnu od 11. do 18. srpna se
uskutečnilo soustředění mladých hasičů. Tentokrát jsme vyrazili do rekreačního areálu Tišina v Kožlanech.
Tématem celotáborové hry byli INDIÁNI. Tento ročník se od těch předešlých lišil tím, že letos jsme s sebou
přibrali i děti, které běžně do našeho
kroužku nechodí. Celkem se tedy
za indiánským dobrodružstvím vydalo
44 dětí a 20 dospělých.
Všichni malí indiáni byli rozděleni
do 4 družstev. Každé si hned na za-

čátku vyrobilo kostýmy, ve kterých
potom celý týden plnili úkoly celotáborové hry. Všechny hry a úkoly směřovaly k velkému pokladu, který byl
ukryt v lese nad táborem. K němu se
týmy dostaly pomocí různých šifer, jež
získávaly za úspěšné plnění všech her.
Kromě hraní se samozřejmě nezapomnělo ani na trénink hasičských
dovedností. V říjnu děti čeká branný
závod v Hýskově, a tak procvičovaly střelbu ze vzduchovky, orientaci
na mapě, vázání uzlů, topografické

Požár v Chodouni na Studeném
V úterý 21. 8. 2018 byl krátce po 14. hodině nahlášen rozsáhlý požár lesa
Studeného. Ohniska požáru byla na 7 místech a s největší pravděpodobností jde o úmyslné založení. Na likvidaci se vystřídalo téměř 20 hasičských
sborů z celého okresu a mimo SDH Řevnice. Na pomoc přiletěly také 2 helikoptéry, které hasily nejméně přístupná místa. Díky včasnému zásahu nebudou snad škody tak vysoké, jak se zpočátku zdálo. Děkujeme touto cestou
všem profesionálním a dobrovolným hasičům za jejich obtížnou a obětavou
práci v tak náročném a nepřístupném terénu.
František Rambouský, starosta

značky a požární ochranu. Na konci
týdne pak byl pro všechny připravený cvičný branný závod, který si nejmladší děti zaběhly ve dvojicích, starší
pak samy.
V průběhu celého tábora nás provázelo krásné počasí, proto jsme také
mohli vyrazit na výlet na zříceninu
hradu Krakovec, kde se natáčela nejedna pohádka. Pro děti bylo připravené překvapení v podobě návštěvy
zkušeného sokolníka, který všem ukázal 7 druhů dravců a velmi poutavě
povyprávěl o životě a chování těchto
krásných ptáků.
Rád bych poděkoval všem, kteří se
účastnili přípravy tábora. Od zdravotnic až po vedoucí a řidiče autobusu.
Bez nich bychom takto skvělou akci
nemohli uskutečnit.

sičském sportu do Hostomic. Celého
klání se zúčastnilo 5 ženských družstev a 9 družstev mužů. V první části
soutěže byla pro všechny připravená
velmi zajímavá štafeta, kde na soutěžící čekala řada fyzicky náročnějších
překážek, v druhé části pak všechna
družstva absolvovala požární útok.
Celý den závod provázelo deštivé
počasí, to však našim skvělým ženám
nezabránilo ve hvězdném výkonu,
kterým obsadily 1. místo. Našim mužům se také dařilo. V konkurenci devíti družstev vybojovali 5. místo.
Radek Havrda, vedoucí ml. hasičů

Krajské kolo hry Plamen
O víkendu 14. a 15. června se
ve Vlašimi uskutečnilo krajské kolo
hry Plamen v kategorii dorost. Za náš
sbor se do tohoto kola probojoval
za jednotlivce Jirka Valeš, který si
v disciplínách 100 metrů překážek
a v tzv. dvojboji vedl velice dobře,
a v silné konkurenci si odtud přivezl
krásné 5. místo. Kromě Jirky jelo závodit i celé družstvo našich dorostenců. Bohužel při jednom z tréninků se
zranil jeden člen týmu a družstvo se
tudíž nemohlo boje o pohár zúčastnit.
2. ročník O Pohár
starosty města Hostomice
V sobotu 1. 9. vyrazilo družstvo
žen a mužů na netradiční soutěž v ha-

 Požár lesa v Chodouni. Zdroj HZS Středočeského kraje.
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 Jirka Valeš

 Úspěšné zdické hasičky na soutěži v Hostomicích.
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Začněte školní rok s bojovým
uměním taekwon-do
Největší škola taekwon-do v ČR
Ge-Baek Hosin Sool otevírá další
školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Máme nejširší nabídku tréninků
v Čechách, minulý rok se nám již
popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České
republiky.
V letošním prvním kole závodů
Středisek talentované mládeže, konaném v červnu, jsme se opět umístili jako nejlepší s celkovým ziskem
29 zlatých medailí. Tentokrát zde
závodilo rekordních 210 účastníků
bojujících za pět středisek, mezi
nimiž své umístění získal i Vít Sahula ze Zdic v podobě zlaté medaile
za sportovní boj, podobně jako jeho
starší bratr, který si ze stejné disciplíny odvážel bronz.
Při tréninku klademe důraz
na originální hodnoty bojových

umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga,
jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění
taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte zkoušky
na vyšší pásek i výbavu (dobok,
lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a zacvičte si s námi ve sportovní hale města Zdice pod vedením Márie Trundové nebo Radka
Záhejského. Pro bližší informace
a přesný rozpis tréninků navštivte
náš web na tkd.cz.
Zároveň bychom tímto chtěli
poděkovat městu Zdice za granty,
jež nám byly darovány pro podporu
naší školy.
Katrin Dejlová
Ge-Baek Hosin Sool

 Čestné ceny v podobě hrníčků na výstavě v Kařezu získali: J. Přibyl.,
M. Yonash, J. Červený, V. Přibyl

Letní chovatelská sezóna
zdického spolku
Chovatelská organizace Zdice
má ve svých řadách mnoho aktivních chovatelů a jako celek disponuje solidní základnou chovaných
zvířat, od kterých se daří stabilně
odchovávat velké množství často
kvalitních zvířat. Tato zvířata jsou
prezentována na výstavách v širokém okolí. O výčtu některých
letních výstav pojednává tento
článek. 12. srpna se konala výstava ve Strašicích, které se účastnili:
Pavla Justychová obdržela čestnou
cenu (dále ČC) za zdrobnělé vlašky,
mladý chovatel (dále Mch) Vojtěch
Přibyl vyhrál pohár pro nejlepšího
mladého chovatele za perličky, jeho
bratr Bc. Jakub Přibyl získal pohár
za Prácheňské káníky červené (holubi), z čehož jeden kus byl označen
za nejlepšího holuba celé výstavy.

V témže termínu se konala výstava
v Kožlanech u Kralovic, zde hájil
naše barvy Jan Urban a získal ČC
za japonskou křepelku divoce zbarvenou.
Dne 17. a 18. 8. se konala výstava v Kařezu, kde jsme získali celkem 6 ČC zásluhou těchto chovatelů: Michal Yonas – Belgický obr
divoce zbarvený (kolekce králíků),
Josef Košťálek – Kalifornský modrý (kolekce králíků), dvě Bc. Jakub
Přibyl – Prácheňský káník černý +
červený (kolekce holubů), Jaromír
Červený – Košoa černá (kolekce holubů) a Mch Vojtěch Přibyl
– kolekce Perliček, kde získal kohout nebývale vysoké ocenění 96,5
bodů.
Za ZO ČSCH Zdice, z. s.
text: J. Košťálek, foto: J. Přibyl

Okresní chovatelská výstava
drobného zvířectva ve Zdicích
Ve dnech 6. a 7. října pořádají
zdičtí chovatelé svou tradiční výstavu drobného zvířectva v areálu zdického koupaliště. K vidění
budou králíci, holubi a drůbež
nejrůznějších druhů včetně málo
rozšířených exemplářů a zvířat
ze špičkových chovů. Řada zvířat
bude prodejná. Dále bude k vidění
okrasné ptactvo, morčata a během
sobotního dopoledne soutěž v králičím hopu (králíci skákající přes
překážky). Letošní výstava má
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statut okresní výstavy a v expozici
drůbeže proběhne soutěž o nejlepší
chovatele berounského okresu. Otvírací doba: v sobotu 8 – 17 a v neděli 9 – 13:30. Slavnostní předávání
cen za nejlepší zvířata výstavy proběhne v neděli od 13:30.
Děti do 15 let a držitelé ZTP-P
mají vstup zdarma, ostatní za 40 Kč.
Srdečně zvou a pěknou podívanou
přejí zdičtí chovatelé.
Za zdické chovatele
Josef Košťálek

 Vystavené husy z minulých ročníků zdické výstavy.
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Běžecké závody na Knihově
Už počtvrté na začátku školního roku uspořádala zdická ZŠ ve spolupráci se
Sportovní a školskou komisí RM tradiční „ Běh na Knihově“. Podobně jako v minulých ročnících se na start postavili chlapci a děvčata 2.- 9. tříd s tím, že první tři
závodníci dostávají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čtvrtý až desátý obdrží
medaile za účast. Délka tratě je pro 2. - 3. tř. 560 m, pro 4. – 5. tř. 920 m, pro 6. – 7.
tř. 1 km a pro 8. – 9. tř. 1,54 km.
Výsledky: 2. třídy – chlapci: 1. Pavel Nademlejnský, 2. Milan Hubáček, 3. Michal Kořínek, dívky: 1. Bára Doubková, 2. Šárka Bubníková, 3. Diana Hepnerová
3. třídy – chlapci: 1. Matěj Šmíd, 2. Josef Svoboda, 3. Jan Hrabálek, dívky:
1. Adéla Gregovská, 2. Zuzana Píšová, 3. Jasmína Čítková
4. třídy – chlapci: 1. Jan Kubíček, 2. Ondra Šiška, 3. Dominik Hanyš, dívky:
1. Míša Střečková, 2.Karolína Růžičková, 3. Káťa Prošková
5. třídy – chlapci: 1.Lukáš Bubník, 2. Kuba Nawrat, 3. Štěpán Štolba, dívky:
1. Šárka Nademlejnská, 2. Anežka Macháčková, 3. Anna Flodrová
6. - 7. tř. – chlapci: 1. Vašek Rosenbaum, 2. Jáchym Lomoz, 3. Ondra Čítek, dívky:
1. Eliška Diedrichová, 2. Katka Faltynová, 3. Julie Rosolová
8. - 9. tř. – chlapci: 1. Martin Raboch, 2. Jiří Pech, 3. David Růžička, dívky:
1. Tereza Kubíčková, 2. Nikola Hendrychová, 3. Andrea Černá.
Také v letošním běhu, kterého se zúčastnilo celkem
318 závodníků, došlo ke změně rekordů, které jsou
uvedeny s jejich držiteli na tabuli, která je trvale umístěna přímo u startu závodu. Jedná se o kategorie: 2. tř.
chlapci – Pavel Nademlejnský 2: 29,7 (zlepšení o 12
sekund), 3. tř. chlapci – Matěj Šmíd 2:20,1 (zlepšení
o 13 s), dívky – Adéla Gregovská 2:42,3 (zlepšení o 16 s),
5. tř. chlapci – Lukáš Bubník 4:22,8 (zlepšení o 2 s),
6. - 7. tř. chlapci – Vašek Rosenbaum 4:36 (zlepšení o 7 s),
dívky - Eliška Diedrichová 5:09,2 ( lepšení 15 s), 8. - 9.
tř. chlapci – Martin Raboch 6:37,0 (zlepšení o 17 s),
Kat. 6.-7. tř.
dívky – Tereza Kubíčková 8:27 (zlepšení o 39 s).
chlapci
Miroslav Holotina

Kat. 2. tř. dívky

Kat. 3. tř. chlapci

Kat. 5. tř. dívky
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Slavnostní zahájení závodů

Start kat. 5. tř. chlapci

Kat. 2. tř. chlapci

Kat. 3. tř. dívky

Kat. 4. tř. dívky

Kat. 6.-7. tř. dívky

Kat. 4. tř. chlapci

Kat. 8.-9. tř. dívky

Kat. 8.-9. tř. chlapci
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Vznik Československé republiky a současnost
Vznik Československé republiky 28. října 1918 vede k zamyšlení nad osobnostmi, které se o tento čin zasloužily a dále
pak dbaly o její úspěšný vývoj.
Představitel zahraničního odboje
T. G. Masaryk, český filozof a sociolog, politik a státník, poslanec
rakouské Říšské rady byl osobností, která svým předchozím životem
a postojem prokázala nejen osobní
statečnost, ale i vysoké morální vlastnosti. Proslavil se mimo jiné bojem
proti falzifikátům Královédvorského
a Zelenohorského rukopisu a zastal se
žida Hilsnera obviněného z náboženské vraždy mladé křesťanské dívky
v Polné na Českomoravské vysočině.
Tehdy Masaryka nenáviděli všichni.
On ale vytrval a zvítězil. V zahraničí
byl charismatickou osobností, která
měla u světových politiků respekt,
důvěru a vážnost.

v exilu ve východního spojence byla
pro něho rovněž hlubokým zklamáním v poválečném vývoji obnoveného Československa.
V Čechách, které byly součástí
Rakousko-Uherska, významně pomáhali představitelům v zahraničí
osobnosti, jakými byli Karel Kramář,
Václav Klofáč, Alois Rašín, Josef
Scheiner a další. Vytvořili „Mafii“,
která dodávala všemi možnými způsoby zprávy do zahraničí. Není bez
zajímavosti, že se scházeli, mimo
jiných míst i v Havlíčkově mlýně
poblíž Tmaně. Po vytvoření státu zastávali vysoké vládní a společenské
funkce.
Díky statečnosti tisíců českých

a starobní pojištění, uzákoněno právo
na stávku.
Nastal obrovský rozvoj průmyslu,
stavebnictví a dopravy. Modernizuje
se i hlavní město Praha výstavbou
nových budov, nových tratí městské
hromadné dopravy, vzniká moderní
vodárna v Podolí, největší stadion
světa na Strahově, kde se pak konají
sokolské slety, které nám záviděl celý
svět.
V oblasti průmyslu vznikají nové
závody vyrábějící letadla, lokomotivy, zemědělské stroje, osobní a nákladní automobily Škoda a Tatra.
Ve Škodových závodech v Plzni se
vyrábí pivovary a lihovary. Baťovy
závody ve Zlíně vyrábí boty všeho

na druhé pak ultrapravicové fašisty.
Na politickou scénu vystupuje generál Radola Gajda, původně ruský
legionář, v roli představitele českých
fašistů. Na Slovensku pak Andrej
Hlinka, katolický farář prosazuje samostatný Slovenský stát. V českém
pohraničí vyslovuje Konrád Henlein
požadavek třímilionové menšiny
Němců na připojení českých pohraničních oblastí k hitlerovskému Německu. Obdobný požadavek se ozývá od maďarských fašistů na jižním
Slovensku.
Následuje Mnichovská dohoda
legalizující připojení českého pohraničí k Německu a o rok později úplná
okupace Čech a Moravy fašistickým

Druhou nezanedbatelnou osobností byl Slovák Dr. Milan Rastislav
Štefánik, jehož v té době znal západní svět jako významného astronoma,
meteorologa a cestovatele, který
Masarykovi a Dr. Benešovi otevíral
dveře k významným představitelům
západních států, především Francie
a USA. Za 1. světové války působil
jako vynikající vojenský organizátor,
který vybudoval zahraniční legie,
především v Itálii a Francii. Tragicky
zahynul v letadle nedaleko Bratislavy
při návratu do vlasti dne 4. 5. 1919.
Dr. Edvard Beneš byl vynikající
diplomat a od roku 1935 druhý československý prezident. Jeho životním
omylem však byla bezmezná důvěra
v západní spojence, kteří v roce 1938
vůči Československu selhali. Důvěra

a slovenských legionářů, kteří bojovali na italských a francouzských bojištích a díky nejpočetnějším legionářům v Rusku, kteří ještě navíc museli
bojovat s bolševiky na dlouhé cestě
transsibiřskou magistrálou do Vladivostoku, aby přes Ameriku a západní Evropu se mohli vůbec vrátit zpět
do vlasti, se vytvořila příznivá situace
pro vytvoření a světové uznání Československa jako samostatného státu.
Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus, to bylo Československo roku 1918. Počátky nového
státu nebyly snadné. Byla zavedena
osmihodinová pracovní doba, rozparcelována půda nad 250 ha, orná dokonce nad 150 ha, zrušeny šlechtické
tituly a z nich plynoucí výhody. Bylo
zdokonaleno nemocenské, úrazové

druhu, které úspěšně vyváží do celého světa. Je tu i vynikající sklářský,
keramický a textilní průmysl, a to
vše v převážné míře v rukou českých
podnikatelů.
Vedle toho bylo třeba zavádět průmysl na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi, neboť se jednalo o nesrovnatelně chudší země než Čechy a Morava.
Předválečné Československo vedle
toho vybudovalo jednu z nejmodernějších armád v Evropě, včetně mohutného pohraničního opevnění jak
na hranicích, tak i ve vnitrozemí.
Rokem 1933 nastává celosvětová
krize, která způsobí postupnou stagnaci národního hospodářství, narůstá
nezaměstnanost, tisknou se žebračenky. Každá taková situace mobilizuje
ultralevicové síly na straně jedné,

Německem. Na Slovensku vzniká
samostatný stát. Podkarpatskou Rus
obsazuje SSSR.
Žijeme však v roce 2018. Celosvětová hospodářská krize v minulých letech ustoupila, takže zahraniční podnikatelé, kteří získali výrobní
objekty v Česku, opět dosahují ve výrobě příznivých výsledků. Podstatně
klesla nezaměstnanost, která v minulých letech dosahovala nebývale
vysokého procenta. Politická reprezentace je bohužel rozhádaná a vzbuzuje dojem bezradnosti. Naštěstí rok
2018 není rokem 1939. Žádné vnější
nebezpečí nám nehrozí díky našemu
členství v Evropské unii a v NATO.
Jediné nebezpečí hrozí z nás samotných.
Josef Hůrka
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Vzpomínka na dr. Karla Trojana
V roce 2005 jsme se chystali
na svůj debut jako pořadatelé výstav
koček. Prubířským kamenem měla
být naše první národní výstava. Samozřejmě, že jsme měli teoreticky vše
nastudováno, ale praxe je praxe, a tak
nervozita všech zainteresovaných byla
značná. V jednu chvíli se otevřely dveře do výstavního sálu a směrem k výboru kráčel houpavým krokem jezdce
štíhlý muž v tak trochu kovbojském
oblečení s kloboukem v ruce...
Přicházel náš host, milovník zejména koní, ale i koček, psů, ptáků
apod. Přicházel pan dr. Karel Trojan,
kterého znali dospělí i děti z širokého
okolí. Byl to on, kdo na svém statečku, zakoupeném v roce 1972 u obce
Málkov pro zamýšlený chov koní, učil
zájemce o jízdu na koni i to, že nejdříve je práce, tj. ošetření zvířat, teprve
potom zábava.
Kromě obrovských zásluh v chovu
koní a poníků, v čemž slavil opravdu
velké úspěchy, vydal několik publikací o zvířatech, které dokonce doplnil
vlastními ilustracemi. Málokdo ví,
že dr. Karel Trojan byl jedním z prvních posuzovatelů koček u nás. Využili jsme každou volnou chvilku a on
vyprávěl, jak se dostal od učitelského
povolání, kdy působil v Klatovech,
přes dragounský pluk až k dlouholetému ošetřovatelství zvířat v zoologické
zahradě.
Když si prošel výstavní sál a prohlédl vystavované kočky, jeho bystré
oči zářily a slova chvály nás potěšila.

Zubní pohotovost
n 28. 9. MUDr. Antonín Spal, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 813
n 29. - 30. 9. MUDr. Marcela Srpová,
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba, tel.:
311 512 119
n 6. - 7.10. MUDr. Eliška Svobodová,
Ordinace Buzuluk, Komárov, tel.:
311 572 389
n 13. - 14. 10. MUDr. Jitka Šedivá, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 20. - 21. 10. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wágnerovo nám. 1541,
tel: 311 611 241
n 27. - 28. 10. MUDr. Markéta Šedivá,
Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel:
311 612 291
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.

Poukazoval na ohromný pokrok - rozdíl v kočkách od dob svých začátků
v posuzování v době, kdy u nás bylo
chovatelství koček ještě v plenkách.
Po vstupu chovatelů koček
do FIFE složil v roce 1971 spolu
s dr. Hofmannovou a dr. Albertem Pinterou, autorem knihy „Kočky, kocouři
a koťata“ (populární dodnes) na 3. mezinárodní výstavě v Brně zkoušku posuzovatele FIFE. Od té doby až k naší
první chystané výstavě uplynulo více
než 30 let a posun ve šlechtění koček
byl značný.
Pan dr. Karel Trojan se zhostil svého úkolu a zahájil naši výstavu velmi
příjemnou formou. Nechyběla pochvala koček i jejich chovatelů a majitelů. Nám všem dodal hodně odvahy
k práci a svoji pochvalou přidal i pohlazení na duši. V době této výstavy
bylo dr. Karlu Trojanovi 89 let.
Dovolte mi, prosím, abych tuto
vzpomínku věnovala právě jemu-nestoru chovatelství koček u nás. Letos
13. října uplyne 10 let od odchodu
92letého dr. Karla Trojana ze světa lidí
i zvířat. Čest jeho památce.
Eva Petrenková

Život s vášní
a čokoládou
Městská knihovna Zdice vás
zve na besedu paní Ing. Marcely
Krčálové Život s vášní a čokoládou ve středu 17. října od 18 hodin. Přijďte si poslechnout o historii, výrobě a blahodárných
účincích čokolády, starodávného nápoje Mayů a Aztéků. Součástí večera bude i ochutnávka
a možnost nákupu kvalitní české
čokolády z Hradce Králové, Jordi´s. Vstupné volné.

Vítání občánků
V měsíci říjnu 2018 se bude konat v obřadní síni Městského úřadu
ve Zdicích „Vítání občánků“. Pokud
máte zájem se akce zúčastnit, můžete volat na tel. číslo 311 685 262
a 311 612 184, nebo psát na email:
socialni@mesto-zdice.cz.

Informace z odpadového hospodářství
Po dobu stavby „Dostavby školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“
nebude možno využívat kontejnery
na tříděný odpad v ul. 5. května.
Prosíme občany, aby tříděný odpad
odkládali na jiná kontejnerová stá-

www.mesto-zdice.cz

ní, především do ul. Šrámkova (T.
G. Masaryka x Petra Bezruče), kde
jsou umístěny kontejnery na plast,
papír, barevní sklo a nyní i na drobné elektro.
MěÚ Zdice

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 2. září
2018 uplynulo 28 let, kdy
nás
opustil
můj milovaný
manžel
František
Dolejš
ve věku 53 let. Děkujeme všem,
kteří ho znali a spolu s námi mu
věnují ticho vzpomínku.
Manželka Helena Dolejšová se
syny Zbyňkem a Richardem

Dne 30. září
uplyne smutných 5 let, co
nás navždy
opustil
náš
milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Arnošt Fikar. Byl užitečný
nejen pro rodinu, miloval přírodu a všem, kteří byli v nouzi
nezištně pomáhal. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Oznámení

V měsíci září
to ji bude 20
let, co nás navždy opustila
paní Eva
Helebrantová.
Kdo jste ji
znali, vzpo-

meňte s námi.
Manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. 9. 2018
zemřela paní
Marie
Merhautová
z Bavoryně.
Za pozůstalé
dcera Eva
a syn Josef.

Blahopřání

V měsíci červenci 2018 blahopřály členky komise SPOZ
k 90. narozeninám paní Anně
Radové a 96. narozeninám paní

Dne 5. 9. 2018 uplynul 1 rok
od úmrtí paní Mileny Kosíkové
a 2 roky od úmrtí pana Jaroslava Kosíka.
Stále vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

Vzpomínka

22. září 2018
uplyne již 25
let, kdy nás
opustil můj
milovaný
manžel
Václav
Křemen.
Stále vzpomínají manželka
a děti Eva a Pavel s rodinami.

Poděkování

Děkujeme hasičům ze zdického
a berounského sboru za okamžitou pomoc po zásahu blesku
do rodinného domu ve Zdicích.
Rodina Sládkova

Anna Radová

Miroslav Kožíšek

Marii Fryčové. V měsíci září
2018 osobně blahopřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise
SPOZ k 80. narozeninám panu
Miroslavu Kožíškovi.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
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počasí - inzerce

Zdické

Realitní služby, jaké si přejete

meteorologické

Využijte mých služeb při prodeji nebo nákupu nemovitosti se
zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX. Budu se na vás těšit.

okénko

Mgr. Jana Čermochová

V měsíci červenci 2018 bylo 5 dní jasných, 5 dní
skoro jasných, 10 dní polojasných, 7 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené
a 2 dny zatažené. Z toho bylo 16 dní tropických s teplotou nad 30 °C a 11
dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5,8 °C 2. 7. (pondělí), 6,9 °C 1. 7. (neděle), 7,5 °C
3. 7. (úterý), 9,4 °C 4. 7. (středa), 10,3 °C 12. 7. (čtvrtek), 12,1 °C 14. 7. (sobota), 12,4 °C 7. 7. (sobota), 12,9 °C 8. a 9. 7. (neděle, pondělí).
Nejchladnější den: neděle 1. 7., kdy se teplota pohybovala od 6,9 °C
do 22,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37,1 °C 31. 7. (úterý), 34,7 °C 30. 7. (pondělí),
34,6 °C 28. 7. (sobota), 33,8 °C 29. 7. (neděle), 33,6 °C 24. 7. (úterý), 33,1 °C
27. 7. (pátek), 32,9 °C 5. 7. (čtvrtek), 32,8 °C 25. 7. (středa), 32,1 °C 4. 7. (středa), 31,5 °C 23. 7. (pondělí), 31 °C 26. 7. (čtvrtek).
Nejteplejší den: úterý 31. 7., kdy se teplota pohybovala od 18,4 °C
do 37,10 °C.
Průměrná teplota za měsíc červenec: +23,92 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +12,68 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od 14 °C
do 20,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc červenec: 17,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 22. 7. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1019 hPa 1., 2., 7., 8., 9., 10. 7. (neděle, pondělí,
sobota, neděle, pondělí, úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 7,1 l vody 16. 7. (pondělí), 3,8 l vody 6. 7.
(pátek), 2,1 l vody 28. 7. (sobota), 1,5 l vody 22. 7. (neděle).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 17,8 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 252,9 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce července byly zaznamenány dvě bouřky.
V měsíci srpnu 2018 bylo 5 dní jasných, 7 dní skoro jasných, 8 dní
polojasných, 5 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 3 dny zatažené.
Z toho bylo 19 dní tropických s teplotou nad 30 °C a 6 dní letních
s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6,7 °C 27. 8. (pondělí), 9,6 °C 31. 8. (pátek), 9,8 °C
12. a 29. 8. (neděle, středa), 11,4 °C 26. 8. (neděle), 11,5 °C 11. 8. (sobota),
11,8 °C 13. 8. (pondělí), 12,8 °C 7. a 17. 8. (úterý, pátek).
Nejchladnější den: sobota 25. 8., kdy se teplota pohybovala od 14,7 °C do 21,20 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37,8 °C 3. 8. (pátek), 37,5 °C 1. 8.(středa), 37,2 °C
4. 8. (sobota), 37,1 °C 2. 8. (čtvrtek), 36,5 °C 7. 8. (úterý), 36,3 °C 9. 8. (čtvrtek),
36,1 °C 23. 8.(čtvrtek), 35,6 °C 20. 8. (pondělí), 35 °C 8. 8. (středa), 34,9 °C
19. 8. (neděle).
Nejteplejší den: pátek 3. 8., kdy se teplota pohybovala od 23,1 °C do 37,90 °C.
Průměrná teplota za měsíc srpen: + 25,16 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 14,27 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od 17,10°C
do 22°C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc srpen: 19,6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1010 hPa 8. a 9. 8.(středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 10. a 11. 8. (pátek, sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 10,3 l vody 24. 8. (pátek), 2,1 l vody 5. 8.
(neděle), 1,6 l vody 14. 8. (úterý), 0,4 l vody 30. 8. (čtvrtek), 0,2 l vody 10. 8.
(pátek).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 14,6 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 267,5 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce srpna byly zaznamenány tři bouřky
a jedna blýskavice (vzdálená bouřka). Dne 24. 8. byla zaznamenána
rychlost větru 50 km/h.
Josef Hůrka

realitní makléřka

RE/MAX G8 Reality
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.

Prodej: 16. října a 22. listopadu 2018

Zdice – u vlakového nádraží – 17:25 hodin
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9:00-16:00 h, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodejna firmy

KOVO JOHAN s. r. o.
Komenského 59, Zdice

Rozšířili jsme pro Vás
sortiment zboží
o železářství - voda - odpady.
Dále Vám nabízíme:
sporáky odsavače - varné desky, plynový spojovací materiál,
plynové hadice, hadice na vodu, různá těsnění (plyn - voda),
el. žárovky - baterie - svítilny.
Otevírací doba:
pondělí-pátek
8:30 - 11:30
sobota
8:30 - 11:00

12:30 - 16:00

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem září 2018.

24

www.mesto-zdice.cz

Zdičtí nezávislí ✾

pro rozvoj podnikání, kultury a sportu 2018
Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Zdice - 5. a 6. 10. 2018

1. Karel Freyburg
79 let, podnikatel

2. Mgr., Bc. Martina Rajtmajerová
49 let, ředitelka Základní umělecké školy

3. Ing. Tomáš Matějka
32 let, tenisový trenér

4. Ing. Jitka Sojková
61 let, učitelka

5. Miluše Podskalská
56 let, podnikatelka

6. Marek Pollak
47 let, hasič

7. Ing. Václav Pánek
63 let, obchodní ředitel

8. Vendula Bacíková
42 let, účetní

9. Mgr. Jana Guljuškina
34 let, rektorka univerzity

10. Jiří Kulhánek
41 let, servisní technik

11. Hana Košťálková
56 let, vychovatelka

12. Milan Hunyady
39 let, vedoucí pracovník

13. Jana Skálová
56 let, úřednice

14. Ladislav Hospodářský
65 let, technický pracovník

15. Markéta Růžičková
29 let, projektová manažerka

PRoGRaMoVé PRoHLášení PRo MěSTo ZdIce

naším cílem je podporovat především rozvoj podnikání, kultury a sportu ve Zdicích. Jsme součástí současného vedení města a na toto
působení chceme navázat. naše programové cíle jsou dlouhodobé a vycházejí z potřeb občanů Zdic, místních podnikatelů a také podporovatelů kultury a sportu v našem městě.
1. V oblasti podnikání chceme, aby:
✾ město i nadále podporovalo rozvoj průmyslových zón a tím vytvářelo nové podnikatelské a pracovní příležitosti
✾ město vytvářelo podmínky pro další působení místních živnostníků a v oblasti obchodu neumožnilo působení velkých obchodních
řetězců v katastru města
✾ byly vytvořeny podmínky pro rozjezd bytové výstavby se zaměřením pro mladé rodiny ze Zdic a regionu
✾ místní firmy měly i nadále rovnost při zadávání veřejných zakázek
✾ město minimalizovalo byrokratickou zátěž pro živnostníky a podnikatele.
2. V oblasti kultury chceme, aby:
✾ město dokončilo rekonstrukci kina
✾ byla ve Zdicích zřízena pobočka Základní umělecké školy
✾ Společenský klub ještě zlepšil nabídku kulturních akcí
✾ město navýšilo příspěvky na kulturu
✾ Městská knihovna modernizovala služby a více spolupracovala se ZŠ
3. V oblasti sportu chceme, aby:
✾ byla garantována intenzivní podpora sportovním organizacím a spolkům
✾ město i nadále navyšovalo prostředky na rozvoj sportu, především pro děti a mládež
✾ byla dokončena rekonstrukce a modernizace sportovního areálu
✾ město pokračovalo v záměru revitalizace sportovního hřiště na Knihově
✾ vedle výstavby nové budovy pro 2. stupeň ZŠ město zajistilo projekt pro novou tělocvičnu
4. V oblasti chodu města chceme, aby:
✾ byly dokončeny investiční akce, které zkvalitní život občanů a zlepší vzhled města – „nová škola, kino, sportovní hala, nová parkovací
místa, nové autobusové zastávky“ atd.
✾ město garantovalo stávající sazby daně z nemovitostí a výši poplatku za svoz domovního odpadu.
✾ státní a městská policie byla vidět v ulicích města a chránila naši bezpečnost a majetky.
✾ město posílilo technické služby a tak zlepšilo kvalitu úklidu a údržby města.

Komunální volby 2018 - volte naše kandidáty

NEZÁVISLÍ

S PODPOROU TOP 09

n ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ.
n PODPORA SPORTU.
n ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PARKOVACÍCH MÍST.
n PODPORA ROZVOJE OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ MĚSTA.
n SMYSLUPLNÁ OBNOVA ZELENĚ.
BŘETISLAV PROKOP

8

Programátor

ANDREA ROSENBAUMOVÁ

9

Delivery manager

1

Vedoucí výroby

2

Vedoucí pracovník

3

Manažer bezpečnosti práce

4

Student medicíny

5

Strážník městské policie

6

Právník

7

Obchodní zástupce

LEOŠ FLODR
PAVLA JERÁNKOVÁ

ROMAN ŠVÁB

10

OTTO KOLÁŘ

11

Vedoucí pracovník

ZDENĚK KLIMEŠ

12

Truhlář

VIERA DEÁKOVÁ

13

Důchodce

JOSEF MACHÁČEK

14

Mistr pro stavbu větrných elektráren

KATARÍNA DEÁKOVÁ

Student

MAREK ROSENBAUM
IVAN BUREŠ
VLADIMÍR MAJER
ONDŘEJ NOVÁK

Komunální volby 5. a 6. října 2018

SENÁTNÍ
A KOMUNÁLNÍ
VOLBY | 2018
Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS

ODS se vždy mohla opřít o komunální politiky a právě na základě jejich znalostí a zkušeností jsme vybrali čtyři tematické okruhy, které jsou společné pro většinu měst a obcí a na něž jsme se zaměřili při tvorbě centrální části programu
do komunálních voleb. Vypracovali jsme návrhy na dostupnou a přátelskou veřejnou správu (program/verejna-sprava), rychlý rozvoj kvalitní infrastruktury (program/ kvalitni-infrastruktura) a veřejných služeb (program/verejne-sluzby)
a podporu pestrého života ve městech a obcích (program/pestry-zivot)
Petr Fiala, předseda ODS

NEZÁVISLÍ A ODS KANDIDÁTI - MĚSTO ZDICE A OKOLÍ
Komunální volby 2018
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•
•
•
•
•
•
•

1. Huml Jiří
2. Růžičková Monika MUDr.
3. Malý Martin Ing.Ph.D.
4. Červený Petr
5. Šebesta Dalibor
6. Kolebabová Miroslava
7. Kremser Petr
8. Heráková Renáta
9. Havelka Josef
10. Grünwald Jindřich Ing.
11. Klika František MUDr.
12. Mezek Milan
13. Dvořáková Renáta
14. Lukášová Jitka Bc.
15. Pekárková Dana

Kandidátní listina č. 4
64 let
54 let
52 let
75 let
43 let
50 let
54 let
47 let
64 let
84 let
58 let
43 let
38 let
47 let
32 let

ODS
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Kandidáti ČSSD do Zastupitelstva města Zdice společně s nestraníky

Zdice mají
budoucnost
1. Bc. Antonín Sklenář

52 let, starosta města Zdice
Česká strana sociálně demokratická

6. Ing. Marie Vožehová
60 let, projektantka
členka ČSSD

12. Jiřina Burcalová
71 let, důchodce
členka ČSSD

7. Petr Pánek

60 let, technik požární
ochrany, člen ČSSD

13. Ludmila Justychová
43 let, zdravotní sestra
členka ČSSD

2. Mgr. Přemysl Landa

3. Richard Dolejš

4. Ing. Jiří Podskalský

5. Ing. Michal Pánek, MBA

8. Luděk Jánský

9. Bc. Patricie Podskalská

10. Bc. František Doskočil Dis.

11. Naděžda Rosenbaumová

39 let, místostarosta Zdic
ředitel MKC, člen ČSSD

59 let, úředník
bez politické příslušnosti

14. Radek Havrda

26 let, zdravotnický pracovník
bez politické příslušnosti

48 let, místostarosta Zdic
člen ČSSD

22 let, studentka 2. lékařské
fakulty UK, členka ČSSD

15. Zdeněk Kadeřábek
58 let, řidič
člen ČSSD

61 let, vedoucí pracovník ROP
člen ČSSD

29 let, vedoucí SaTZM Zdice
bez politické příslušnosti

36 let, ředitel společnosti
člen ČSSD

63 let, důchodce
bez politické příslušnosti

Volte ČSSD!
Volte náš
tým a našeho
starostu!

UDĚLÁME - BUDEME PROSAZOVAT:
❐ Výstavbu nové budovy 2. stupně ZŠ ❐ Projekt na výstavbu nové tělocvičny ZŠ ❐ Zřízení pobočky základní umělecké školy ❐ Modernizace dětských hřišť
❐ Zlepšení bezpečnosti - zavedení stálé služby městské policie ❐ Nová parkovací místa v centru a na sídlišti ❐ Zřízení nových autobusových zastávek
❐ Start bytové výstavby pro mladé rodiny ❐ Udržení stanoviště záchranné služby ❐ Zlepšení podmínek pro lékaře
ve zdravotním středisku ❐ Posílení terénní pečovatelské služby ❐ Zkvalitnění péče v domově seniorů ❐ Další zkvalitnění
údržby města ❐ Rozšiřování zeleně ve městě ❐ Zachování svozu bioodpadu ❐ Udržení rozsahu dopravní obslužnosti
❐ Omezení průjezdu kamionů ❐ Pokračování v obnově povrchů ulic, chodníků a veřejného osvětlení ❐ Severní odklon
dopravy z města rozšířením stávajících komunikací ❐ Vytváření nových pracovních míst v průmyslové zóně – západ
❐ Pokračování modernizace kina ❐ Vybudování víceúčelového hřiště na Knihově ❐ Dokončení modernizace sportovního areálu ❐ Zachování kvality služeb městské knihovny ❐ Rozvoj zájmových spolků dobrovolných hasičů ❐ Spolupráci
na pokračování opravy kostela

MĚNíME ZDIcE STÁLE K LEPŠíMU – cHcETE POKRAČOVAT?
Volte kandidátku ČSSD v čele se starostou Antonínem Sklenářem!

